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Sieektê wM> enkH woetd toi Fwrrtdê, Want er

zou eme gesehiedeni* ttelêel der wiféhe^eerte

worden gevordei'd ^ zoo ik al het gesprokene wilde cm#-

tHkkekn tn toikameH ioeliehten^ zoo ik al de gevolgen

wilde opgepin en mij tegen die remUaien verdedigen^

die anderen er mieeckien uit afleiden. Mijn emig

doel mei deze uitgaoe wae openlifk rekmeohi^ af ie

leggen nan de wijze ^ waarop 4k mijne taak heh be»

gonnen* /# het groote doel van one leven alleen door

zamenwerkihg ie bereiken ^ dan zeker moeien wij we^

teny hoe ieder onzer arbeidi. Had ik een andere b^

doeling
f
ik zou datgene ^ u>at voor uiterlijke voordragi

beêiemd wao, en oan kaar kraeki en leven onivingf

niei daar overbrengen, waar hei oan die bottdgenooi

veretoken is.

Maar ie Aef wel raadzaam ^ zvjm overtuiging moi

nadruk en vaeiheid uii te spreken, aio men zelf nog

zoo veel vorming noodig heejt f fVare het niet beter

^

den kring dier vorming gekeel rond ie locpen ^ en een

leeftijd af te waehien, waarop naar de leer der onder»

vitêding de indrukken van buiten minder levendig wor^



TI

dm opgmomm^ en mm het eens oerkregenê minder

gemakkelijk verandert en verwerkt? Al erken ik de

kracht dier hedenkbis^ ^ toch schijnt ze mij ongenoeg'

zaam* Of mogen wijj onze overtuiging eeret dan krach-

iig handhaven, teanneer niet meer voor een noghtiere

wijken kan? TVaar zijn degrenzen onzer voorhereiding?

waar het etandpunt^ dat one regt geeft tot den uit»

roep: ik heb mijn werk voltooid, daarom zouden

wij huiveren, op o/ié- het woord toepasi vlijk te maken

^

dat HBGBb eene van scsbllisg eprak .* » ie ontwik-

kêld voor do oogen van het publiek,** Jk toeet het, ve-

len gckanmi zich^ als zij vroegere meeningen moeten

herroepen^ of deinzen zelfe voor die herroeping terug

en zoeken uitvlugten , maar ik weet ook, dat die naar

waarheid tracht een anderen weg betreedt, Geenechaamte

bedekt hem^ waar hij ei'kent gedwcutld te hebben, maar

heilige vreugde, dat hij zijne dwalingen leerde inzien

en tot herstelling in staat is. Of zoudt gij blozen
^

gij, die als een kra^^htig man voortwandelt , zoudt gij

blozen hij de gedachte, dat eem uwe voeten wankel-

den en gij hulp en leiding noodig hadt? Velen zijn

er, die het zich tot eere reketien, aU z^ kunnen zeg-

gen: ik ben nog dezelfde gebleven als toen ik begon;

7naar voor ons zou het schande zijn, ah wij aan het

eind onzer loopbaan moeeten belijden: wij zijn nog

dezelfden alê vroeger, nog wen zwak en onvolmaakt,

nog even klein van moed, waar het de zaak van tmar-

heid en deugd geldt ^ nog even weinig gevorderd in

kenniê en in verloochening van one zeiven» Onze kroon

en onze roetn zal het zijn, ale wij ^ens van one kun^
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nm getuigen ^ wif zijn in vele dingen veranderd ^ en

herkennen naauwelijks onzen vorigen toesland; menig

raadeelf dat ons onoplosbaar edieen^ ie ontknoopt $

menige etrifd geëindigd en met verzoening ieeloten;

in den nacht van ttcijfeling éeheen ons het licht der

VBoarheid^ en velen onzer dwalingen hebben ^fg^
legd$ onze geringe kennis is tot rvfke en bezielende

wetenschap opgegroeid: onze Jeugdige zwakheid j die

nog oogenbUkken van verslapping kende ^ is verdwe-

nen voor mannelifke kraeht, die voor geen moeite noek

gevaren terugtreedt. Maar nimmer zal dat woord

het onze kunnen zijn^ zoo wy niet vele gebreken er^

kénnen en herstelhn. En waarom ook zouden wij

schromen^ onze ior?ning en onzen vooruitgang voor

allen bloot te leggen? Één is er toeh , die op onze ont-

wikkeling toeziet^ m waar wij onsaanzifnen klikniet

hunnen onttrekken, wat zal het ons daar zeggen^ of

ook andere wezens ^ even nietig als wij^ het oog op ons

vestigen? WaJt meer is, zoo alleen kunnen zif tot

die ontwikkeling medewerken en ons den weg verkor^

ten» Geen ander toch mag het oogpunt z^n, waaruit

wij w^ensekappelijken strifd besekouwen. Elkander

te vormen, en daartoe elkanders gebreken aan te wij-

zen en zoo mogel^k weg te nemen ^ dtU is het schoons

doel der verdeeldheid, die velen zwakken dikw^ls vrees

in het harte Jaayl, Of voeren wij niet onophoudeltjk

strijd tegen ons zeiven? Is iedere nieuwe gedachte,

die een vroegere meening omverstoot, niet een over'

icinning der waarheid op onzen geest, en zoo een

schrede tot onze volmaking ? Draagt niet de zon den
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iauwe^'kram der za^tijtraaly waar zij de mmlm van

dm nooAf hnfi verdrmigm? Nem*' ^ekandê mr
Atffii, «ff# op gebied dêr Wêienêehap Mteh zelven

zoekt ; êchande ovtr h«m , die een kind in de waar'

Md wil bi^pmt opdai niei Z9U gêdwmgm zifn

de wHtrdm aver $ê nmnm: Tom ik em kind was,

dacht en sprak on handelde ik als een kind, maar nu

ik em mm hm gmordm^ ktè ik u niet gedatm wu
M dm kinderlijkm leeftijd bekoorde* Sehande opor

kem^ die een toegevmd oordeel voor zijne feilm in*

rotj»$i Nemi ioegwmdkeid^ dikwijle huide m êêt^

bied, mogen dm dwalmde toekomm ; voor zijne dwa^

lifigen ifrage hij niets anders dan em gestreng vannis,

JSn zoo roep ik dmt etilm opt orn i^ mynm eereim

arbeid ioe ie zim^ m ie oordeelm, of ik een goed

zaad in dm akker heb uiigestrooid. Indien het vrimhr'

im we^l dr^gm, dan moeim wij olim elkander kelpm^

om bei onkruid f dai zich mogt verheffen , uit ie i0t#-

den^ dan moet de bevruchtende regen nederdalen eti

kei koeeierende zomieliehi eekijnen» Maar regm m
zonnegloed zijn niet aan onze beschikking onderworpen.

Één slechts is er die ze regelt y maar die ééne is ook

Kming in kei rijk der umarkeid. Aam Znjne kracht

zij dan het werk opgedragen ^ door one tn zwakkeid

voUooid!

Digrtized by Google



9

ËDELGROOTACnTBABB UEEaEN GUfiATOaEM DER UTR£CUT8GHB

HOOGESCÜOOL f

*Wsi.EDiELfiSSTBEHG£ HE£a SfiCaSTAaU TAH ABT COIXEGIK SER

GUBASOUBllI

HooafiBUBBDB BBBRn , WAABDB B>HMBHOOfBll! BH WBLIDBLB

ZEEB GBLEEBDE HBBBBH LBCTOBBr!

BtB WSt HET BflffUÜB TAB BIT 0BWB8T OF BBB8 STAD OF KBT

DB HANDHAVING DBS BEGTS ZIJT BELAST, HAMNEH EBEDS DOOR

STAND EN WERKKRING EERWAARDIG !

Wei fDET F ZF.KR GELEBBDEUEEBEN DOGTOBEN DEB VEBSCiHiLLBNDB

FACIII.TElTfiIfI

AaBSIEBUIKB EOBAAE TAH JOROEUBOBR, ME V AAH DE BBOB*

FEBIMft mm WEfEMMHAFFBH !rOSWIIBT!

Eb TOOKTfl OLI ALLEB, DIB OHS SBT VWE TEGENWOOBDIOBBID

TEBBBBT, EBBB OBWERSOBTB VORHOOBDBM!
'

«Indien wij dwalen, ontruk ons eene dwaling

niet| waarin wij gelukkig zijn/' Ziet daar de taal^

waarmede de wetenschap nog heden wordt afge-

weerd , ais zij de üsikkei verheft en den nacht van

onwetendheid wil verhelderen. £n moge zij op

het gehied dier kennis, waarbij het ipaatschap-

peUjke leven onmiddellijk belang heeft ^ slechts

zelden weerklinken, zij is voor velen het wacht-

woord , waaraan zij elkander als bestrijders der

> wijsbegeerte herkeniien. Wordt elders behoeite

I
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de spoorslag tot onderzoek, hier schijnt integen-

deel behoefte het middel tot afschrikking. Het is

of de schat, dien men reeds verkregen heeft, hier

genoegzaam is. Men vindt er zelfs een bewijs van

tevredenheid in, dat men naar geene uitbreiding

zoekt; een blijk van bescheidenheid , dat men ne-

derig wil blijven staan op aarde ^ en de poging om

ten hemel te stijgen als ongerijmdheid beschouwt.

Gemakkehjk is die [strekking van velen te verkla-

ren. Het lastige juk der wijsgeerige bespiegelin-

gen wordt zoo op eens a%eworpen; de hoogste in^

spanning I die voor de hoogste onderwerpen^ waar-

toe zidi de geest kan verheffen , noodig scheen,

wordt ontbeerhjk. £n toch het is niet alleen traag*

heid , die hier terughoudt; niet alleen ingenomen-

heid met de zinnelijke wereld y die de geheele ziel

vervulti en ons belet met bel oog des geestes den

eeuwige te zoeken. Het is ook bange vrees, door

eigene ondervinding en door de geschiedenis der

menscbheid opgewekt. Wijsgeerig onderzoek is

van twijfel ona&cbeidelijL Alle vooroordeelen,

dat iS| alle oordeelen, die te vroeg zijn gevormd,

en wier geldigheid men nog niet bewijzen kan,

om het even of zij waarheid of dwaling bevatten,

moeien worden afgelegd, en eerst langzamerhand
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keeren welligt sommigen dier oordeelen j maar nu

bevestigd en versterkt, terug. Treffend is het

beeld, dat ons de diciiter in het begin van Genesis

aftchetst, als hij de onschuld van het paradijs door

Zucht tot kennis verloren voorstelt. Daarom klem-

men er ^ich velen vast aan hetgeen opvoeding en

maatschappij hea leerden , en noemen het heilig-

schennis, als iemand twijfelen durft, of het ge-

bouvr hunner hoop wel stevig is* Dien toestand

,

hoe rustig hij scbijne, mogen wij toch niet benij-

den. Of is het niet de eerste schrede tot verbe-

tering, als men de gebreken leert kennen? Dan .

moge er menige' traan vloeijen om de verstoorde

rust; ^laar die rust was zorgeloosheidp en die

spanning is werkzaamheid.. De vruchten , die wij

vroeger werkeloos ontvingen, zijn thans de voort-

brengselen onzer eigene handelingen. Het para-

dijs van genot is veranderd in een akker , waarc^

de mensch zijne krachten kan toonen en ont-

wikkelen. Wel zal het zweet ons van het voor-

hoofii strobmen, ab vrij dat land ontginnen en

beploegen,. maar zalig ook de oogst, als wij kun-

nen seggen: Onder Gods eegen is dat ons werk!

Gelukkig duurt dan ook die toestand van zor-

geloosheid niet altijd. De menschelijke geest

1*
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tnoge zich geriiimen tijd met de goederen, die

hij zich als bei'eid vindt, vergenoegen, en zich

alleen tot hunne regeling en schikking bepalen;

eindelijk ontwaakt de kracht van zijn bewustzijn

,

en hij vraagt: Van waar dit alles? Met wat regt

noem ik het mijn eigendom? Dan wordt de twijfel

geboren, en de vroegere rijkdom is hem armoede.

Het waren slechts ingebeelde schatten, waarin hij

zich zalig droomde. Hij meende de dingen buiten

zich te kennen, en hij heeft slechts zich zeiven

ontwikkeld. Hij dacht door voorwerpen omringd

te zijn, en het waren slechts voorstellingen. Hij

dweepte met werkelijkheid, terwijl Lij eiikel beel-

den voor zich had. Zoo ontvliedt hem alie waar-

heid, en hij houdt niets over dan zich zeiven. Nog

nimmer was hij zoo onvoldaan met zijne kennis.

Hij zocht naar waarheid, en, waar hij ze dacht te

grijpen , daar ontglipte ze aan zijne handen. Het

gesloopte gebouw van zijn geluk moet worden hei^

bteld. Zal liij die biiistelUug van de wetenschap

verwachten ? Zij heeft niets gedaan dan afbreken.

Daarom moet er een andere bouwmeester worden

opgeroepen, het zedelijke gevoel en de kracht van

den wiL Door dezen wordt de gestorvene werke-

lijkheid herboren ^ en de geest, die straka slechts-

* Digitized by Google
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zich zeiven liad behouden, heeft thau^ weder een

wereld .en een God. £n is dit nu bet hoogste

standpunt? 'Men geeft het er voor uit, ook bij

ons, maar ten*onregte. Er is heete strijd in den

mensch ontstaan, en strijd kan niet het hoogste

zijn, of er moest geen eenheid wezen m God.

Waar de mensch het oog op zijne kennis slaat,

daar is hij arm en zwakj[ waar hij op gevoel en

wil let, daar is hij rijk en krachtig. Zoo dobbert

hij tusscheu twee wateren, die beiden weigeren

hem te dragen; zoo is hij gelijk aan den man, die

uit een langen en zoeten droom is ontwaakt , om
jammer en ellende oiu zich heen te zien; neen!

die kunnen hem geen werkelijkheid zijn; kramp-

achtig klemt hij zich vast aan de verrukkende

beelden uit zijnen droom; alleen daarin vindt hij

zijne waarheid. Maar, vraagt gij, hoe zal die

strijd worden opgeheven, en die begooclieling wij-

ken? Zoo hij maar den droom geheel laat varen,

hij zal de middelen vinden, om ook de armoede te

ontkomen. Zoo hij maar dér kennis alleen zich

vertrouwt, en voortgaat op haren weg, hij zal

het verlorene gelouterd, terugvinden; hij zal we-

derkeeren tot vrede met zich zeiven. Ziet! als

zoodanig, als den mensch verzoenende met zich
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MiTen, wil ik u thans de wijsbegeerte voorstelleo.

Het onderwerp is te rijk aan beschouwingi om het

te kuADen uit|jutten. Maar zelfs Ue enkele trek-

ken^ waarmede wij ons moeten vergenoegen , zalf

.leiiy vertrouw ik, voldoende zijn^ om £Oogij

twijfelt^ met de waarde der wijsbegeerte te ver**

poenen I
en U eenig denkbeeld te geven van haren

tegeuwoordigen staat ea van den weg, dien zij

ons ter bewandeling aanwijst. Ik wil U daartoe

achtereenvolgens bepalen bij

L De onschuld van het geloof.

IL Den strijd van het onderzoek.

UI, De verzoening van bet weten.

I.

Daar is geen standpunt van den menschehj-

ken geest| waarop bij zich van alle denken, van

onderzoek in het gemeen» ontslagen acht. Reeds

het kind doet taliooze vragen, het stelt in hare

beantwoording belang, en het traciiL dagelijks loe

te nemen in kennis. Al wat den mensch omringt

is het voorwerp zijner weetgierigheid. Met open

oog aanschouwt hij de wonderen der natuur, en

bewaart hare verschillende indrukken. Van vraar

die rijkdom, die ons omgeeft ? zoo vraagt hij,

'
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en reeds die vraag onderstelt het sluimerende

denkbeeld van eene hoogste oorzaak der wereld.

Zoo veel grootheid kan die oorzaak niet anders

dan als volmaakt prediken, zoo veel orde en doel-

matigheid wijst op verstand en bewustzijn. De

gedachte van God is in sijn binnenste ontwaakt.

En of nu die gedachte leven en aanvulling ver-

krijge uit de beschouwing der natuur, tlan wel uit

de onderwerping aan eene geopenbaarde gods-

dienstleer, is hier onverschillig. Hij heeft eene

wereld rondom zich en een oneindig Opperwezen

boven zich^ en in dat vertrouwen is hij rustig en

tevreden niet zijne kennis. Maar zoo lang hij bin-

nen dien kring zich blijft bewegeui staat hij nc^

buiten het gebied der wijsbegeerte, en moet zich

alleen tot eene rangschikking zijner verkregene

waarheden bepalen. Immers met hoeveel zorg en

naauwkeurigheid hij de stof zijner beschouwing

moge ontleden, regelen en verbinden; die stof

zelve blijft voor hem als iets dat gegeven is bestaan,

tonder dat dit bestaan, en alzoo het regt om daar^

van gebruik te maken, onderzocht en bewezen is.

Het is daarom, dat vnj dit tijdperk de onschuld

van het geloof hebben genoemd, omdat hier de

mat van een onwrikbaar vertrouwen bestaat, dat
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zijne toetsing alleen tot de vormen, niet tot bet

wezea, tot den iohoud uitstrekt , en dat daarom,

al moge er ook in die vormen worden veranderd,

toch altijd een onverwinlmr gebied blijft bebou-

den
,
waarop bet zich vrij bewegen mag. Wij wil»

len ons eenige oogeublikken bij dat gebied bepalen.

De natuur vertoont zich bier ais een rijke bron

van kennis, die aan den naar waarheid zoekenden

geest zich openbaart, eu iiaar wezen hein geheel

blootlegt. Daarom ziet hij in iederen indruk, dien

de wereld op zijne zinnen maakt, het beeU en het

gewrocht der werkelijkheid, en zet het navorschen

van de geheimen der natuur onbezweken voort.

Onbevangen geeft hij zich aan zijne beschouwing

over, maar, terwijl hij nog in deze verzonken

schijnt, straalt hem daarin reeds een hebt toe, dat

eerst op een hoogeren trap vau ontwikkeling z.ich

in volkomene helderheid zal vertoonen, en door-

dringt hein reeds een denkbeeld, dat, later tot

zuiver bewustzijn gebragt, hier nog onmiddellijk

en onbewust de grondslag zijner handelingen is.

Hij ziet in ieder verschijnsel der natuur geen a%e-

sloten geheel, dat op zidi zelf staat ^ zonder, eenig

verband met hetgeen in tijd en ruimte daaraan gren-

zen mag; geen a&onderlijke wereM, die bare waar-
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beid in zicti selve draagt^ en ze aan niets anders

ontleent^ maar integendeel een enkele schakel

in de onmeetbare keten des bedals, maar de

openbaring eener wet^ eener boogere Orde, die

in dit en in andere verschijnselen hare werkelijk-

heid vertoont* Zoo eerst is bij in siaat en is bij

opgewekt, om zijne beschouwingen niet te laten

rusten; want iedere vraag, die bij aan de natuur

beeft gerigty en waarop hij van haar bet antwoord

beeft ontvangen y
brengt bem tote^ nieuwe vraagi

die bier eerst mogehjky maar bier ook noodzake-

lijk is. Ware er geen zanienhang en verband, er

zou geen prikkel zijn, die bem tot voortgang aan-

dreef, want iedere voetstap op zijnen weg zou al

bet vorige achter bem doen wegzinken, iedere

steen, dien bij zocht aan te brengen, zou al den

\i oegeren ai-beid doen instorten. Er zou een on-

eindige reeks van aanschouwingen, maar geen er-

varing, een nimmer ophoudende rij van verschijn-

selen, maar geen natuur bestaan. Thans daaren-

tegen staat zij helder voor .zijnen blik, als een

stelsel, dat in ieder zijner deelen zich openbaart,

als eene kracht, die zich in iedere verschijning

' handhaaft. De vraag, of dit denkbeeld^ dat aan

zijn onderzoek der natuur ten grondslag ligt, zelf
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aan haar kan ontleend zijn; of het niet integen*.

deel als een kompas is, dat naar hoogere streken

henenwijsty en opyoert tot een scheppend ver*

stand, dat zijne gedachten, tot een oneindigen

wil, die zijne bepalingen in al het eindige heeft

verwerkehjkt, komt hier nog niet in hem op. Het

is genoeg, dat hij bij iedere bepaalde uitgebreid-

heid en ieder bepaald karakter niet alleen oitslni-

ting van al het andere, niet alleen beperking aan-

treft, maar dat hem tevens een naauw verband

van al het verscheidene in de oogen schittert Hij

ontdekt den zamenhang van grond en gevolg, van

inhottd en vorm^ van het geheel en zijne deelen,

van oorzaak en gewrocht; en de wereld wordt hem

geen blóote zam«ivoeging van innerlijk niet ver*

bondene gedeelten i maar een naauwe aaneenscha-

keling, een levend en organisch geheel. Zoo komt

hij tot de erkenning, dat er niets bestaan kan, wat

geen oorzaak heeft; dat er geen kracht is, die zich

niet in werking moet openbaren; en het groote

boek der schepping ligt opengeslagen voor hem,

als een doorloopend geschrift, waarvan de geest

op iedere bladzijde luide en krachtig spreekt. Het

zijn diezelfde denkbeelden, die hem de schijnbaar

bdagchelijke stoutheid geven, om, viraar hij vele
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voorwerpen heeft waargenomen, die hem dezelfde

veracbijnselea ^ertoaadeiiy tot oYereenstemming

in allen te besluiten, een overmoed , die de be-

schuldiging van zinnelooaheid alleen dan kan onN

gaan» ak haar groüd gekend en begrepen is. Tot

die kennis is het hier nog niet gekomen. De

eeuwige wet Tan ontwikkeling bandbaafk zich ook

in dit opzigt, de wet, dat overal de menschelijke

geest zijne krachten reeds vertoond, reeds lang in

werking heeft gesteld, eer bij baren grond, baar

wezen en hare strekking heeft begrepen. Is het

niet zoo? Nog heeft op. het standpunt, dat wij

beschouwen, de mciisch zicli zeiven niet leeren

kennen; nog gebruikt bij zorgeloos.en onbewust

vermogens, wier bestaan de twijfeling hem weldra

ontnemen, en eerst op een hoogeren trap van den-

ken de geheel ontwikkelde kennis hem voor eeuwig

zal waarborgen. Reeds beschouwt hij de wereld

met een blik| die door hoogeren glans^ dan zij ver*

toont, wordt verhelderd, maar toch, de oorsprong

van dien glans blijft hem verborgen , en hij zelf

blijft verzonken in het eindige. Wei beeft hij zich

ook tot den oneindige verheven, en meent hij,

dat even als de natunri zoo ook de Godheid door

hem wordt gekend, maar het is nog een onbewuste
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kennis^ die zich zelve geen rekenschap kan geven

van haar bestaan, en die, al weet zij al haren oor-

sprong aan te wijzen , althans op de vraag naar

haar regt moet verstommen. En die oneindige

zelf, lot wien het denken zich niet langs den reg-

ten weg heeft verheven, wordt slechts gebrekkig

gekend. Hij wordt voorgesteld als een wezen, dat

buiten ons en de wereld in ontoegankdijke oorden

, den vollen gloed zijner heerhjkheid vertoont, maar

siedits een flaanwen straal doet nedminken op

aarde; als de grootste der Koningen, de wijste der

wijzen, soms zelfs, bij de hoogste ontwikkeling

van dit standpunt, als de beste der vaders. Maar

van de wijze, waarop hij met de wereld verbon-

den is, bestaat slechts een flaauw denkbeeld. Hij

is haar ooraak, haar schepper; maar is de oor--

zaak denkbaar zonder baar gewrocht ? Waar schiep

God de wereld, toen hij ze buiten zich plaatste?

Vóór die schepping was hij alles ^ beeft hij door

haar zich beperkt en eindig gemaakt? Of hoe zou

God oneindig zijn, terwijl er een wereld buiten

hem ligt ? Eu is hij zelf door die schepping ver-

anderd, en van een werkeloos vermogen tot wer->

kende kracht geworden ? Op al die vragen moet

bet denken hier nog het antwoord schuldig blijven.
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omdat het zijne waarheden niet door ontwikkeHng

heeft verkregen, waarbij het in iedere hoogere

waarheid ai de vroegeren opneemt, verklaart en

verheft y maar alleen ter loops nu hieraan, dan

weder aan iets anders eene gedachte over God heeft

ontleend. Hoe hetzij, de geest bHjft door al de

nevelen, die hem omringen, toch een wereld en

haren schepper erkeiiiieu. Zij blijven de onbe-

wegelijke inhoud zijner kennis. En 'in die kennis,

die hier nog onbewust is, die, al moge zij weten-

schappelijk geordend en tot een gesloten geheel

zijn gevormd, toch niet tot een wijsgeerig gebied

kan wordeu gerekend, is de mensch met zich zei-

ven 'volkomen tevreden» Het is nog geene verzoe»

ning, die in hem geboren is, want verzoening on-

derstelt strijd, en de hitte van dezen heeft hem

nog verschoond. Hij is nog in het ongestoorde

genot, dat geloof en vertrouwen schenken, in

de paradijsmst der onschuld. De natuur* bevre-

digt de behoeften zijner zinnelijkheid; de God-

heid, die hij eerbiedigt, vervult de behoeften

van zijn hart. De stormen van het lijden mo-

gen om hem woeden, de hemel verdonkerd zijn

voor zijnen blik, hij gaat rustig voort; want zijn

leidsman kent den weg, al wordt die door den
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gloed der ton niet verlicht ^ en hij schraagt hem

in iiet voorttreden, als het noodweer hem dreigt

weg te slaaD. Het is een liefderijke vader, in wiens

hand ^ijn leven en lot is. Neenl geen toeval be-

stuurt zijne paden I
geen grillig noodlot treedt

hem in den weg; wijsheid heeft zijn leven be-

schikt I en vaderzorg zal hem ondersteunen^ waar

hij aan zijne verpligtingen wil beantwoorden. Aan

zijne verpligtingen? Ja! waar het licht der gods-

dienst hem beschijnt, daar is de taak, die hem is

opgelegd, geen willekeurige .bepaling, die alleen

de rust der maatschappij vêizekeilï daar is de

zonde geen daad, enkel door gewoonte a%ekeurd,

maar opstand tegen God, eo de betrachting der

zedewet is gehoorzaamheid aan den teedersten

weldoener? Wat zeg ik? Zij is meer dan gehoor-

zaamheid, zij is het blijk van dankbaarheid en

wederliefde. Innige gehechtheid aan God woont

er in zijnen boezem; wel zal nog menige struike-

ling haar logenstraffen, maar hij zal opstaan, en

zijn vader zelf zal hem in dat opstaan helpen*

Zou er dan verdeeldheid in zijn binnenste zijn?

£i[een! waar de liefde zetelt, daar dringt de strijd

niet binnen. Niet alsof de twijfeling hem geheel

ongemoeid laat; de doornen op zijnen weg doen
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hem soms Yi^ezen, dat geen vaderhand ze gezaaid

heeft. Maar di^ twijfeling gaal spoedig voorbij«

Immers ai moge iiij iiieL alles duorzieiiy ai moge

het wezen van ééaen dag den eeuwige niet door*

gronden» tpcb kent hij Godf want de natuur pre-

dikt hem almagt en liefde, en God zelf heeft zich

aan hem geopenbaard. Zoo wandelt bij voort in

kalmen vrede met zicii z.elYea, ia dea oclitead

des levens» door het zachte morgenrood besche-

nen. De zon » die hem verzengen zal» heeft hare

middaghoogte nog niet bereikt. Zegt mij! had ik

geen regt» van de onschuld des geioois te speken?

II.

Maar die kennis van de natuur en van God»

die onwrikbare inhoud» wordt in vaste' Tormen

opgenomen. Alles wat bestaat heeft bepaalde

grootheid en een bepaald wezen ; alles is oorzaak

en gevolg; alle dingen worden beheerscht door de

wet van organische zamenwerking. Die vormen

zijn als de trechter» waardoor alles wordt ingego-

ten. In het eerst heeft de geest ze zorgeloos ge-

bruikt, zonder ze zel6 van haren inhoud te on-

derscheiden. Thans ontdekt hij het groote ver*

schil y en de eerste voetstap is uitgezet op den
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weg, die tot volkomene twijfeling leiden zal. Wel

blijft nog de vraag achterwegey of het vocht, door •

dien trechter stroomeiide, geene vreemde bestand-

deelen heeft opgenomen, en zoo vermengd en on-

zuiver in den beker vloeit : maar toch is met de

erkenning y dat slechts de vormen aan ons behoo-

ren, terwijl de inhoud ons vreemd is, veel ge-

wonnen. Niet alleen, dat men die vormen thans

ieder a£Eonderlijk beschouwen en verklaren zal,

om ze daarna nevens elkander te plaatsen en te

verbinden (want voor hunne afleiding, dat is,

voor hunne ontvnkkehng uit het bewusUijui is.de

ure nog niet gekomen), niet alleen dat men zoo

de bouwstoffen voor de toekomst zamelt, maar

ook de vraag doet zich gelden: hoe komt die iu-

boud van buiten in dé vormen van onzen geest?

De geest zelf is ledig, hoe wordt hij gevuld? De

wereld zelve is blind, van waar het oog dat ze aan^

schouwt? Keeds hier is de mogelijkheid geboren

van de twijfehng, die zich later vertoonen zal, oj

er in die vormen wel een inhoud komt, of het

niet Qpkel vormen blijven, waarmede onze geest

zich bezig houdt, en of onze kennis niet geheel

en al ledig is* Maar dat verschiet ligt hier nog

verre af; men vermoedt niet eens, dat het onder-
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sfioek tol zulke vragen , tot zoo veel onzekerheid

leiden zal Had mea het voorzien, men zou wei-

ligt het pad niet bewandeld hebben | dat zich zoo

eindeloos ver uitstrekte , en waar zich de eindpaal

telkens zou schijnen te verwijderen. Althans in-

dien ieder volkomen vrij ware geweest in zijne

keuS) meuigeei) ware teruggetreden. Maar geluk-

kig heeft de vrijheid hare grenzen. Hoe zelf-

standig en onafhankelijk wij zijn, de geest der

menschheid wijst ons onze plaats en onze bestem-

ming aan, en die bestemming moeten wij ver-

vullen, al zouden wij ons zeiven eene andere taak

willen kiezen. De tijd stuwt ons' voort met on-

weerstaanbare kracht; al wilden wij in het duister

blijven, rondom ons gaat toch het licht op en het

schijnt ook op geslotene oogleden. Voortgang en

ontwikkeling kunnen niet worden geweerd. Op

den grond, dien de geest heeft gelegd, kan worden

voortgebpuwd, maar hij kan niet worden wegge-

nomen^ Wat de menschheid wrocht ging nim-

mer spoorloos verloren. Daarom, al wilden wij

ons aan het onderzoek onttrekken, wij zouden

het niet vermogen. Maar aan den anderen kant,

al vermogten wij het, wij zouden het niet meer

willen. Want wij zullen den mensch op den weg
/

2
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der wetenschap niet alleen in bevigen strijd aan«

schouwen, maar wij zullen ook den palmtak der

ersoening zien. Reeds is het ons, of de engel

des vredes boven het slagveld zweeft. £ii daarom

ook slaan vnj met belangsteUing , maar zonder

angstige vrees, dien strijd van den mensch mbt

zich zeiven, van zijn verstand met zijn hart gade.

De lange en moeijelijke weg der wijsbegeerte

schrikt ons niet af; wij zien reeds den eindpaal.

De vraag: boe komt de inhoud buiten ons tot de

vormen van/ onzen geest? moest bij den aanvang

van het onderzoek, schijnbaar ten minste, zoo een-

voudig mogelijk worden beantwoord. Het zijn in-

drukken van buiten, die wij ui ons opnemen; wij

zijn de spiegel, die de lichtstralen ontvangt; bet

onbeschrevene blad, dat eerst later met het ietter-

schrift der wereld prijken zal. De stoffelijke er*

varing brengt een menigte van bepaalde waar-

nemingen tot onzen geest, verschillend naar de

onderscheidene virijze, waarop onze zinnen door

de buitenwereld worden aangedaan. De innerlijke

zin of geestelijke ervaring neemt de handelingen

van dien geest zeiven waar, maar houdt zich daar-

mede cerbl later bezig, oiiulat de indruk hier min-

der diep en levendig is. Indrukkeo alzoo zijn de
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stof onzer keunis, wier scheiding en verbinding

ons tot het vormen vau begrippen leidt. Gij be-

merkt, dat ik u LOGKB*s empirisme heb voorgesteld.

Die verklaring van den oorsprong onzer kennis»

tUe haren inhoud zeiven nog onaangetast laat, is

met de behoeften van het hart nog niet in tegen*

spraak^ en ware dit stelsel voor de legtbank der

viretenschap zelve bestaanbaar, voor die van het

gemoed zou het niet worden veroordeeld. Maar

toch is reeds hier de kiem der plant, die ons eens

het zonnehcht zal ontrooven. De stoifehjke we-

reld is hier niet alieeti het voorwerp, maar zelfs

de bron onzer kennis geworden. Hare waarde is

hoog gerezen. Zelfs vindt lock£ het waarschijn-

lijk, d^at ook de geest stoffelijk is, En zijn er

buiten de indrukken der buitenwereld nog ge-

dachten, die door waarneming van ons zeiven

ontstaan 9 deze zijn niet alleen zeiven ook indruk-

ken, n^aar zijn zelfs van de zinnelijke afhankelijk.

De geest is geheel lijdend; niets is in het verstand

wat niet eerst in de zinnen was. Ea als de aige*

meene begrippen, die wij ons vormen, slechts

door onze scheiding en verbinding ontstaan » welke

zekerheid hebben wij dan van hunne waarheid?

Als al onze kennis indruk van de stof is, moeten
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ilan ook wij niet mei liaar overeeukoineoy en zei-

vüii blüÜeÜjke wezens zijn, voor wie er geen liuo-

ger geestelijk leven bestaat? Bij brown reeds

wordt de geest stoffelijk, en wordt de zekeriieid

der zinnelijke dingen de hoogste. Maar het con*

sequente resultaat van het empirisme is, ofschoon

door CLARKE en anderen bestreden , het materia-

lisroe, dat zich vooral op Franschen bodem heeft

ontwikkeld. Hier is alles stof, en de natuur van

den mensch, ook als zedelijk wezen, bestaat al-

leen in de eigenaardige vereeniging van stof. Al

het denken en willen is slechts eene wijziging en

verandering, die in onze hersenen wordt te we^
gebragt door den nidi uk, dien onze organen ont-

vangen. Haat en liefde zijn aantrekking en af-

stooting, de liefde tot ons zeiven is inertie. De

gedachte van God is een overlevering, om het

kwade te verklaren gevormd, en die alleen tot

vrees opwekt. Het verhaal, dat de Groenlanders

geen Godsbegrip hebben, is valsch; zij zouden

dan den hoogsten trap van beschaving hebben be-

reikt De waarheid toch is Atheïsme, de gods-

dienst een lastig juk, de zedelijkheid het volgen
4

van ons natuurlijk gestel , en hare beste bevorde-

rares de medische wetenschap. In het Système
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de la Nature is deze voorstelling ten top gestegen.

Zal ik het nog vragen ^ of zij de behoefte van het

hart kan bevredigen, al heeft zij eenmaal in ons

wereMdeel den soepter gezwaaid over het verstand?

Op de zee van het leven is godsdienst en zede-

lijkheid de poolster van het hart: het moet be^

swijken voor den golfslagi waar die ster door wol-

ken bedekt is. £n toch is hier alle waarheid nog

niet ontzonken. Zorgeloos vertrouwt zich de geest

aan de indrukken der natuur , die hij iu de vor-

men van zijn verstand opneemt, zonder te twijfe-

len, of zij daardoor hunne zuiverheid niet verhe-

zcii. Dc wereld spreekt tot hem, waarom zou hij

niet hooren? £erst de dageraad is doorgebroken

van den dag, die weldra alle bloemen der waar-

heid zal doen verkwijnen, totdat de zachte avond

het leven terugbrengt in de verschroeide knoppen.

Daarom kon dan ook de ontwikkeling hier niet

gesloten zijn. De inensch moest, nu hij eenmaal

den weg van onderzoek ingeslagen was, en de te-

genstelling had gemaakt tusschen de vormen van

onzen geest en den inhoud, dien de buitenwereld

daarin overbrengt, rusteloos voortgaan. Waren

de beide leden der tegenstelling in het empirisme

zoo verbüiiden, dat de voorwerpen hunne beelden
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in ons overstorten, die voorwerpen moesten zicb

ais eeu wereld van tegenstrijdigheid doen kennen^

wier waarheid ons verstand te boven ging. Maar

was de geest tot zulk een hoogte gekomen, dan

zou de sti ijd Ui hem zeiven ook heeter worden

,

dan zou de ledigheid, waarin de wereldbeschou*

wing heui laten moest, hare aanvulling elders zoe-

ken, en de mensch zou dobberen tusschen aanne-

men, twijfelen en verwerpen. Wij hebben hem

gadegeslagen gedurende het tijdperk zijner eerste

krachtsontwikkeling. Wij zagen, hoe de zucht tot

onderzoek hem rusteloos voortdreef, en den kring

zijner gedachten hem telkens verruimde. Maar

terwijl hij zoo voorwaarts streefde, ontzonk de

grond niet aan zijne voeten, en de eindpaal, dien

hij zocht te bereiken, werd door geene nevelen

aan zijn oog onttrokken. Mogt er al begeerte in

hem gloeijen en hem beletten, dat zijne rust* in

traagheid en slapen overging, toch bleef die be*

geerte slechts het kenmerk van ijver en werkzaam-

heid, niet van ontevredenheid en gemor. Wel was

er niet ééne plaats op den bergrug, waarlangs hij

opsteeg, waar hij zich reeds kon nederzetten om

het geheele landschap te overzien ; wel klonk hem,

zoo dikwijls zijne voeten wankelden, eene stem

Digitized by



23

in het oor: de kruin is nog hooger, déér eerst

zal uw gezigt oubeiemmerd zijn; maar toch die

kruin bestond, en het pad^ dat hij bewandelde

,

oerde derwaarts henen. Daarom kon er moed

wonen in zijn bart. Maar als eens dat pad zich

alleen om den berg heenslingerde, en den reiziger

nu opvoerde, dan weder naar beneden dreef, als

eens de kruin onbereikbaar was, wat zou hem

dan nog aansporen om zijnen togt te vervolgen ?

Hij zou magteloos uederzinken met den uitroep

op de lippen: ik heb weg noch doel. Ziet! reeds

de eerste vraag, die de menscb over zijne weten-

schap doet, onderstelt twijfeling. Zonder haar

is geen onderzoek mogelijk. Maar het blijft niet

bij dat vragen. Het is integendeel slechts de

aanvang. Die vraagt verwacht een antwoord, en

rekent er op, dat hij het ontvangen zal. Zoo

wordt hij in staat gesteld, om nieuwe vragen te

doen; en met de antwoorden^ die hem gegeven

worden, vermeerdert en zuivert hij tevens den

schat, die hem is toevertrouwd. Hij zoekt gronden

voor hetgeen liij tot nog toe aannam, maar hij

twijfelt dan ook niet, of die gronden bestaan, al

moet hij er hier en daar een nieuw gebouw

op vestigen. Hij wil niet langer aannemen, maar

«
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zelf denken; daarom vertrouwt hij zicb aan het

denken toe, en wacht daarvan zijn heil. Geheel

anders is het met de stelsels gelegen, waartoe

wij thans genaderd zijn, die van het scepticisme.

Hier is twijfel niet meer de aanvang, maar de uit-

komst, niet meer de trap tot waarheid , maar de

waarheid zelve. Het denken, dat van alle kanten

bouwstoflfen had verzameld, om den tempel der

wetenschap op te rigten, ja! dat zich verbeeldde

.dien reeds te hebben* voltooldi keerde thans tot

ernstige bezonnenheid terug, en Uet den bhk rus^

ten op het w^eik, dat het vervaardigd had. De

resultaten van het onderzoek werden door den

onderzoekenden geest met gestrenge naauwkeurig-

héid overzien en beoordeeld, maar dat ooixleel

werd een vonnis van afkeuring. Want er werd

overal strijd ontdekt, en dat besef althans was ge-

bleven, dat strijd niet het hoogste, niet de waar-

heid zijn kon. Wij zien voorwerpen rondom ons,

maar ieder ding, dat vnj waarnemen, heeft een

aantal van eigenschappen, dat is, iedere eenheid

is een veelheid. Het is de eerste strijd, waarop de

geest moet stuiten. Ieder voorwerp heeft eene

oorzaak, maar niets kan iets anders tot werkelijk-

beid brengen dan zich zelf; zoo is dan reeds het-
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geen nog niet is, en heigeen leeds is moei nog

eerst worden; nieuwe tegenspraak. Alles is zel^
'

»

standig» heeft een eigen bestaan en aanleg, waar-

uit het zich vomit en ontwikkelt, maar alles is

tevens verbonden en in den naauwsten zamen-

hang; alles zelfstandig en alles afhankelijk; alles

vrij en alles noodzakelijk. Wij zeiven zijn vrij en

daarom verantwoordelijk voor onze daden, maar

opvoeding en omstandigheden besturen onze han-

delingen, en wij zijn de speelbal van het noodlot.

Wij zijn onafhankelijk van de natuur en de vaste

wetten, waaraan zij onderworpen is; en toch niets

is bandeloos en zonder regel. Eene goede Voor-

zienigheid bestuurt ons lot; en toch wij bukken

voor de magt der boosheid, en de onschuld wordt

vertreden op aarde. Er is God, die ons re*

geert; ziet rondom u , en gij ontdekt slechts de

werking van natuurkrachten, wier invloed gij zei-

ven kunt voorspellen. Zoo verkeeren wij met al

onze ingebeelde kennis slechts in een opgeruide

zee, vner baren ons nu hei^ dan derwaarts drij-

ven. Aan de keten van oorzaak en gewrocht

binden wij de geiieele wereld, maar wat is die

keten anders dan een spel onzer gedachten? Wij

zien het ééne slechts na het andere j wat geeft ons .
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hel regt om te beweren , dat het ééne door het

andere is? Wij ontdekken slechts uiterlijke op*

volging y wat geciL ons het regt tot eea innerlijk

verband te besluiten? Zoo ontvliedt ons alle waar-

heid, en onze kennis bevat slechts bestanddeelen

,

die elkander wederkeerig vernietigen , dat is, die

vereenigd niets zijn. Onze uitkomst is twijfel»

twijfel zelfs aan die uitkomst zelve. Maar op dit

standpunt van niets te bevatten moge de scepticus

in zijne kennis blijven staan, in zijn leven en ban-

delen moet hij het verlaten. Daarom neemt hij

de toeviugt tot een algemeen menschelijken zin

,

die hetgeen afgebroken is herstelt Hetgeen men

vroeger als wetenschap aannam, is als zoodanig

door al de tegenstrijdigheden, die het bevat, geval*

len; het wordt weder opgerigt tot het standpunt

van bewusteloosheid , waarop men zich aan zijnen

aanleg en zijne krachten overgeeft , zonder het

wezen en de werking daarvan te kennen. Zoo

werpt liij zich bewusteloos terug in de armen van

den strijd, dien hij vroeger met bewustzijn als

strijd leerde kennen.

Aan dien algemeen menschelijken zin , die met

den naam van het gezonde verstand wordt ver-

sierd, siuit zich de philosophie der zoogenaamde
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verlichting aan, die iu geheel Kurupa een zoo be-

langrijke rol heeft gespeeld. Door het scepticisme
'

geleerd y dat de wijsgeerige hespiegelmg tot niets

kan leiden, bepaalt zij zich alleen tot het prakti-

sche » verklaart aan alle diepere navorscfaingen den

oorlog, en heeft bij alles de vraag gereed: Wat

nuttigheid heeft het voor het burgerlijke leven?

De wijsbegeerte is hier tot verzaking van zich zel-

ve gekomen, en de verschijnselen, die zich hier

voordoen (want den naam van stelsels, van één*

iieid kunnen zij niet tiiagen) behoui en ook slechts

in zoo verre tot een wijsgeerig gebied, als zij daar-

mede middellijk door het scepticisme verbonden

zijn.

Op denzelfden bodem met dit laatste staat,

schoon aan het andere einde van Let veld, het

mysticisme. Gaat toch iedere uitspraak onzer ken»

nis door innerlijke tegenstrijdigheid te niet, maar

brengt met het éénzijdige vasthouden dier waar-

heid het scepticisme zich zeli te gronde, dan moet

er aanvulling bestaan van het gebrekkige, dat in

ons is, en de kennis, die onze eigene geest niet

kan vinden, uioet door jiemelsche openbaring ons

deel worden. £n is nu de mensch op dit stand-

punt geheel met zich zeiven verzoend? Is ver-
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stand, en hart er in schoone overeenstemming?

Hoe zou het mc^eüjk zijn, waar de regten van

het eerste miskend en die van het laatste buiten

hunne grenzen worden uitgebreid? Voonseker,

die zijne hulde alleen aan het verstand bewees

,

de vroomheid als het kenmerk van een kranken

geest beschouwde y en voor de edele kracht , de

heilige aandrift van het gemoed geen eerbied had,

hij zou koud zijn ak de ijsvelden , die zel& de

zonnegloed niet ontdooit. Ook de wijsgeer moet

gloeijen van liefde en verrukkiijg, als hem de eeu-

wige waarheden voor den^eest treden, en een hoo>

gere wereld zich opent voor zijnen blik. Maar die

hooge stemming van het gemoed mag geen regter

worden op het gebied der waarheid. Die, vroom-

heid moet het verstand aanvullen, opdat de mensch

een harmonisch geheel worde , maar zij mag niet

in zijne plaats treden. Menig edel eh godsdien*

stig karakter helt over tot het mystische, maar

kan ook hier zijn doel niet bereiken, want dat,

zuiver menschelijke, waarop hij bouwt, mag wel

de hefboom der waarheid wórden, die ze in het

leven overbrengt , maar kan nimmer hare bron

zijn. De hoogste trap der wijsbegeerte kan niet

buiten de wijsbegeerte liggen. Het scepticisme is
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wijsgeerig; de zoogenaamde verlichting en het.

mysticisme ontvlieden den kring der bespiegeling.

hïï 15 iiu werkelijk die grondslag, dien het scep-

ticisme gelegd heefty en waarin mysticisme en ge^

zond verstand voortelen, zoo stevig? Is er waar-

lijk een strijd rondom ons, of ontstaat hij slechts

door ons eigen toedoen ^ ais vnj op het ééne gebied

overbrengen wat slechts op het andere te huis

behoort? Is hij. niet ons- eigen werk, als wij de

krachten van onzen geest tot iets anders gebrui-

ken, dan waartoe ze geschikt zijn, en onsliuiten

den kring bewegen, die ons is afgeteekend? Zou er

wel twijfel in ons wonen, als wij ons zeiven en

ons denkvermogen zuiver kenden? Met die vra-

gen, door de beoefenuig van het scepticisme in hem

tot rijpheid gebragt, ving kabt de grootetaak aan,

om den biik in zich zeiven te werpen, en de spreuk

der oudheid: Ren u zeiven! tot den grondslag der

wijsbegeerte te maken. Ook bij hem staat de geest

met de vormen, waarin hij alles opneemt, tegen

den inhoud over, waarmede zij gevuld worden.

Maar waren bij hume die vormen slechts door ge-

woonte aan de zinnelijke waarneming ontleend,

zoodat zij het praediimat der noodzakelijkheid mis-

ten, hier worden zij de oorspronkelijke bezitting,
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of liever de eigenaardige toestand van den geest,

waariu alieszich schikken moet, en die daarom voor

alles moet gelden. Zij zijn datgene in ons&e ken-

nis i wat na weglating van ai Uet Uiizpndere als.

het algemeene overblijft. Zoo mogen wij op het

gebied der zinnelijkheid alle bepaalde eigenschap-

pen, die wij aan de voorwerpen toekennen , laten

vallen, en anderen in hare plaats stellen, altijd

houden wij tijd en ruimte over. Deze alzoo

zijn de noodzakelijke vormen onzer aanschouwing,

waarin de stof, die de wereld ons aanbiedt, wordt

opgeiiouien. Maar dan moeten zij ook alleen voor

ons gelden, en mogen niet op die voorwerpen

worden overgedragen; en kunnen deze niet an-

ders tot ons komen dan door tijd en ruimte, dan

bhjven. ook de dingen zeiven voor ons verborgen,

en alleen hunne verschijning, zij zeiven voor zoo

ver zij door de vormen onzer aanschouwing zijn

gewijzigd, kunnen voor ons verstand het voorwerp

van kennis zijn. Zij zeiven zijn zonder tijd en

ruimte, maar als zoodanig, dat is in haar waarach-

tig wezen, kennen wij ze niet En ook ons ver-

stand neemt die verschijningen niet zonder wijzi-

ging over; even ais de aanscliuuwuig heeft het

zijne vormen, en moet alles aan quantiteit, quali-

Dig'itized by



i

31

teit, betrekking en wijze van bestaan onderwer»

pen. Als vormen Tan ons verstand kunnen deze

eveneens alleen voor de voorwerpen onzer kennis,

dat is voor de verschijningen , niet voor de dingen

zeiven gelden. Maar voor die verschijningen » voor

die ervaring
,
gelden zij ook allezins. ' Zij toch zijn

het, die den rijkdom der aanschouwingen tot één-

.heid verbinden, en züü de voorwerpen eerst doen

ontstaan. Doch de geest, die zoo de verscheiden-

heid aan regelen onderwerpt, moet ook die rege-

len tot éénheid vormen, en den grond telkens

dieper zoeken, om eindelijk door te dringen tot

het onafhaiikelijke , dat zijnen giuud iii zich zeli

heeft. Die taak is aan de rede opgedragen. Maar

of de beginselen, die zij stelt, het ideaal, dat zij

ten grondslag heeft, werkelijk bestaan , is eene

vraag, die de kennis niet kan beantwoorden. ^
kunnen alleen leidende, geen vaststellende begin-

selen zijn; immers missen zij de aanschouwing,

die zonder de vormen, van ruimte en tijd onmoge-

lijk is, vormen, waarin het oneindige niet kan

worden opgenomen. Het onemdige heelt daarom

geene andere beteekenis, dan dat het ons onder-

zoek der ervaring leidt, en ons dwingt, om het

voort te zetten, alsof het oneindige bestond.
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Zoo 18 er een scherpe grenslijn getrokken tus-

scben de dingen zeiven en hunne verschijning. £r

bestaat wel eene wereld buiten ons, maar zij

voor ons een geslóten boek; wij kennen slechts

hare verschijning, en in deze verbergt zij zich

zelve voor ons oog. De rede is wel genoodzaakt

lot God op te stijgen y maar zijn bestaan moet zij

onbeslist laten. De menschelijke geest beweegt

zich binnen zijn eigen kring; tot de werkeUjkheid

heeft hij geen toegang^ hij is alleen tot zich zelven

bepaald. Of zal men hooge waarde toekennen aan

die wereld buiten ons^ die &ant laat bestaan , maar

die hij tot een onbekende sfeer hervormt? tlTat

wordt zij anders dan een ledige plaats, die dan ook

door FiCHTE consequent werd opgeheven. In het

stelsel van dezen» zoo als hel in zijn eersten vorm

zich vertoont I
is de keerzijde der empirische be-

schouwingen, het idealisme, geheel zuiver te voor-

schijn getreden. AUe waarheid is geheel alleen in

ons zelven verplaatst. Wat wij voor eene wereld

buiten ons houden, is slechts het gewrocht onzer

eigene handelingen. Onze aandoeningen plaaUen

wij buiten ons en vormen ze daardoor tot voorwer-

pen, omdat wij eerst door beperkt te zijn en iets

anders tegen onsover te stdien, tot bewi^tzijn van
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ons zeiven komen. Het is onnoodig, dat wij ook

op de Yroegere idealistische stelsels, met name die

van usiBiriTz en berkelet, liet oog slaan ^ vooi^ ook

daarom, omdat zij nog eene bron van waarheid

buiten ons overlaten, een God, die zijne gedach-

ten in ons overstort , een orde, die onze geesten

in innig verband brengt. Ze zijn daarom nog geen

volkomen idealisme, waaiiu alleen het eindige; en

wel als denkend subjekt, waarheid heeft, en waar«

ia alles wat wij zelven niet zijn slechts onze voor-

stelling is.

£n blijven nu kant en fightb bij dit resultaat

staan? Is voor den eerste het beslaan der wereld

en van God onzeker, voor den laatste slechts eene

gedachte? Het tegendeel heeft plaats. De werke-

lijkheid, die vroeger ontvallen was, wordt her^

steid*. Maar die groote hervorming wordt door

gceii voortzetting van het onderzoek tot stand ge-

bragt; de vroegere resultaten worden niet voor

ongenoegzaam verklaard en door een hooger stand-

ptmt overwonnen. Zij blijven de hoogste waar»

beid, waartoe het denken zich kan verheffen.

^ ,Langs een anderen weg wordt de gewenschte eind-

paal bereikt. l>e ménsch is gehoorzaamheid schul*

dig aan de zedewet, m zonder vrijheid kan hij

3
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zijne verpligtingen niet yervullen. Die vervulling

daarentegen maakt hem het hoogste geluk waardig.

Zal ecbler dat geluk zijn deel worden overeen-

komstig met zijne waarde, dan moet het ter be-

schikking staan vaii een regtvaardigen en alweten*

den God 9 en blijflt er hier op aarde nog strijd

bestaan tusschen waarde en loon , in een volgend

leven moet die volkomen wijken.

•Dezelfide strijd openbaart zich bij fightb, de

strijd tusschen weten en gelooven. Voor zijne

kennis houden alle voorwerpen buiten ons op te

bestaan, en worden bloote voorstellingen. Maar

zijne zedelijke natuur vordert een sfeer om te han-

delen, en daarom gelooft hij aan het bestaan der

dingen, dat hij pas heeft ontkend. £n is die ze-

delijkheid ondenkbaar zonder vrijheid; ontaardt

die vrijheid in willekeur, ab zij zich geen doel

stelt; is dat doel een hersenschim, zoo het onbe-

reikbaar is; dan moet zijn geloof die bereikbaar*

beid aannemen. £r moet een bovenzinnelijke we-

reld voor hem bestaan, waaVin een ordenende

kracht iedere zedelijke daad doet gelukken, iedere

onzeddijke verijdelt, en die ordenende kracht is^

God.

Ook bij JAcoBi, waar hij ongetrouw aan dat-
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geiie^ wat zijiie blijvende verdienste uiliuaakty in

een ijdele gevoelsleer terugzinkt, en, om de ver-

nielende kracht van het denken te ontvlieden, een

Schuilplaats zoekt in het gemoed , is dezelfde ver-

deeldheid zigtbaar. Het weten , waar het aan zich

zelf getrouw blijft, verliest zich in een ledig niets

of in ontkenning van God, maar het hart vordert

geloof aan deugd, aan God en aan onsterfelijkheid.

Zoo is dan de mensch in een onverzoenlijken

strijd met zich zeiven geraakt. Zijn versland en

hart, zijne kennis.en zijne zedelijke natuur staan

vijandig tegen elkander over. Het is bijna genoeg,

dit standpunt der wijsbegeerte als eindigende in

een strijd, dien het niet kan opheffen, te ken-

schetsen, om tevens te hebben aangetoond, dat

het geene bevredigende waarheid leveren kan. Wat

andérs dati de strijd der dingen buiten ons, dien

het scepticisme had ontdekt, noopte kaxtt, om

den menschelijken geest te onderzoeken, of hij

ook daarin zijn oorsprong kon aantreffen? Maar

het was niet genoeg, de bron der verdeeldheid

aan te wijssen; de groote vraag bestond daarin, hoe

ze moest worden opgeheven. £ene bloote ver-

plaatsing van liet terrein
,
waarop gesUeclen werd,

kon niet voor eene verzoening gelden , en te regt

3*
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mogt UEGËL vrageuy of dan de pbilosophie van s^iiT

aan de dingen buiten ons zoo veel hoogere waarde

toekende dan aan onzen eigenen geest , dat zij den

strijd daar zocht weg te nemen, om dien heN

waarts over te brengen.

Eu toch wordt dit standpunt ons als bet hoog^

ste voorgesteld. In fightb's bestemming van den

jnensch verkrijgt die voorstelling, tot haar top-

punt gedreven, eene belagchelijke gedaante. Hij

stelt in het eerste gedeelte, dat het opschrift van

twijfel draagt, het groote vraagstuk der vrijheid

op den voorgrond. Tegen die vrijheid, waarin

zich de mensch groot en gelukkig drpomt, en

waardoor hij zich verheven rekent boven de na-

tuur, verheft de twijfeling hare wapenen. Zij stelt

alles als één groot geheel voor, dat door ééne na-

4;uurknicht bewogèn wordt, die, terwijl zij in de

pktnten regelmatige vorming, lu de dieren bewe-

ging doet ontstaan, in den mensch het denken

vormt. Zoo staat deze met die heerlijke kracht

van zijnen geest slechts als een hooger verschijn-

sel in de oneindige rij der natuurwezens» £n de

vrijheid, die hij zich toeschrijft, is alleen het ver-

mogen om zijn van elders verkregenen aanleg zelf

te ontwikkelen. Geef een boom bewustzijn, en
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laat hem zijne takken, in plaats dat gij ze leidt

,

ongehinderd naar alle rigtingen uitslaan, hij zal

zich even vrij gevoelen als de mensch. Slechts

dan kunnen wij ons vrij wanen, ab wij alleen op

DUS zelveu letten en het verband der dingen rond-

om ons voorbij zien. Maar als wij bet oog laten

rusten op den kring waarin wij ons bewegen, dan

is vrijheid voor ons even onmogelijk als voor al

het andere, dat bestemd en bepaald is door alles

wat het omringt. Even als al bet andere ziju wij

openbaringen der ééne natuurkracht. Niet wij

handelen, maar deze werkt in ons. Wij mogen

berouw hebben over onze daden, en het voorne-

men tot verbetering opvatten : al ons berouw en

onze voornemens kunnen niets veranderen aan

hetgeen wij moeten worden. Wij staan onder de

magt der noodzakelijkheid; bestemt deze ons tot

misdadigers, zoo is ons lot onherroepelijk bepaald.

Maar die uitkomst, door het denken verkregen,

staat in tegenspraak mei de diepste behoeften,

met de innigste wenschen van het hart Wat het

verstand bevredigt, verscheurt het gemoed. De

mensch, ontevreden met zich zeiven, weet niet

wat hij kiezen zal; daar verschijnt hem een hoo-

gere geest om vieiie te stichlen in zijn binnenste.
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Ia het tweede gedeelte , weten getiteld , worden de

baudeu der natuurkraciit, die zoo knellend wa-

ren ,
geslaakt , en de mensch wordt niet afhanke*

lijk van de natuur, maar integendeel deze van

hem. Zij woidt niets andeis daii een louter spel

van zijn bewustzijn , een bloote voorstelling. Maar

met die herstelling der vrijheid is tevens alle ui-

houd geweken. De vraarheid is gevonden, maar

zij is ledig. Van waar aanvulUng? De geest ver*

wijst op een ander orgaan dan de kennis, op het

geloof, en verdwijnt na die aanwijzing. In het

derde gedeelte, gelooven getiteld, wordt zij ter

harte genomen en gevolgd. Omdat de mensch

tot handelen geboren is, ni^t tot kennis of gevoel,

daarom moet de stem der wetenschap in den wind

worden geslagen, en wat zij heeft a%ebroken

moet worden hersteld. In dien toestand is zelfs

de adel onzer natuur uitgedrukt. Wel verheft

zich andermaal bet denken, om ook dat nieuwe

gebouw te ondermijnen, maar het wordt afgewe- .

zen door de kracht van den vriL Zoo staan vnj

daar zelfstandig, geheel ons eigen schepsel. Wij

zijn onafhankelijk van de natuur, omdat wij het

wilden zijn. Het zou ons ligt vallen, die overtui-

ging door de rede te doen wankelen, maar vrij
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verideaen veeleer, ons met vrijheid aan haar over

te geven. De rede moge ons een anderen weg

aanwijzen, vrijwillig kiezen wij dezen , omdat hij

met ODze vvaarde overeenkomt* Wij nemen aan

wat onze natuur tot ons spreekt; maar wij nemen

het aan, niet omdal wij moeten^ wij gelooven

het, omdat wij willen.

Het is waar, de werkelijkheid is zoo hersteld,

maar ab onze wil mag heerscfaen op het gebied

der waarheid, waartoe zullen wij dan een omweg

maken door de shngerpaden der kennis? Ak wij

kunnen aannemen wat ons het meest gewenscht is,

ak de wil ons naar den eindpaal voeren moet,

waartoe sullen ydj dan één enkel oogenblik de

wetenschap lot leidsvrouw kiezen ? Men heeft het

ook bij ons verkondigd, dat het geloof geene ver*

dienste zou zijn, indien het op volkomen over-

tuigende bewijzen steunde, en geen daad was on-

aer menschehjke vrijheid Als moest er hier van

verdienste sprake zijn ! jMaai wij willen onze

partij toegeven; wij* willen ook den voet zetten op

den weg, waarlangs zij ons tot de waarheid wil

leiden; wij willen ook onze vrijheid toonen; en

laat zij baren wü beerscbea tegea hare mie, bij

ons zal die heerschen in oveieenstetnuiing met
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te

onze rede » en daarom — verwerpen wij hare

leer.

En is het niet een ijdele inbeelding, als men

i&oo den menscb met üch zeiveo verzoend rekent ?

Is slaa&che onderwerping, waar zij niet door de

rede geboden is, ooit het bewijs van verzoening?

of blijkt er niet veel meer magteloosheid en gebrek

aan ijver uit? Zal de heerschappij van den wil

ongestoojnd zijn, of zai de rede opstaan uit hare

vernedering, en den* dwingeland bestrijden, die

met een magtwoord hare klagten afwees, en den

spot dreef met hare gronden ? Terwijl niets in de

natuur zich tegenspreekt, is dan de mensch alleen

tot die tegenspraak veroordeeld? zoo had fichtb

zelf gevraagd, toen de rede hem een ijzeren

noodzakelijkheid predikte, maar de begeerte van

zijn hart hem vrijheid opdroog, en om die ver-

deeldheid op te heffen was hij voortgegaan in

zijQ onderzoek, is hij zich zeiven gelijk, als hij

hier blijft staan, en de twistende partijen door

eene ongegronde uitspraak des regters verzoend

acht?

Of zijn wij in onze bestrijding te ver gegaan?

Stelden wij het resultaat te belagchelijk voor, als

wij zeiden, dat er almagt was toegekend aan 4en
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ivil? Immers die wil is niet maar willekeurig in

zijne bepalingen; hij zegt niet; de rede schrijft

mij deze wetten voor, maar ik verkies een andere

wetgeving. Hij geeft immers eveneens gronden

voor ziju besluit, en beroept zich op de zedelijke

bestemming y de roeping tot handelen , die de

mensch in zijn binnenste ontwaart. Wij stemmen

het toe, en toch nemen wij ons vonnis niet terug.

Indien er bewijzen tegenover bewijzen staan, dan

moet er of besluiteloosheid heerschen, zoo beiden

éven gewigtig zijn, óf de weegschaal der waarheid

moet naar de ééne zijde overhellen. En vraagt

men nu hier, welke bewijzen de krachtigste,

welke gronden de onwankelbaarste zijn, dan kan

het antwoord niet moeijelijk vallen. Aan den

éénen kant bewijze , waart^en de rede niets

weet in te brengen; voortgang van de ééne er-

kende stelling tot de andere, die er onmiddellijk

uit volgt: aan de andere zijde hefde voor ingewor-

telde vooroordeelen, wier praemissen zelfs betwist-

baar zijn. Indien werkeUjk de wüsbepaiing geen

handeling van willekeur was, indien hij werkelijk

door bewijzen tot zijne uitspraak was gekomen,

waarom waagt hij het dan niet, die uitspraak tot

het gebied der rede te brengen? Wat anders toch
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kannen wij Tan deze vorderen, dan dat zïj ons

i>ewijze ?

Maar de ongerijmdhdd^ die mei het kiesen van

een anderen regter dan de rede noodzakelijk vei^

bonden is, en door fiCHiE hier consequent tot haar

hoogsten trap wordt opgevoerd, moest dan ook

,

tot dit toppunt verheven, zich zelve als ongerijmd-

heid vertoonen. En keerde zij hter nog in boü-

XKRW£K en anderen terug, en worde zij ook thans

nog gepredikt, voor den grooten ontwerper der

wetenschap moest zij in haar niet verzinken. Hij

ging over tot den tweeden vorm van zijn stelsel,

waarin de wetensdiap zelve zou herstellen wat

vroeger aan de zorg der zedelijke natuur was toe-

vertrouwd.

111.

Zoo hebben wij U langs een door alles heen-

loopenden draad een geheele reeks van stelsels

doen kennen. Wij willen nog eens terugzien op

den weg, dien het wijsgeerige onderzoek voor ons

heeft afgelegd. Uit den droom van een blind ver-

trouwen ontwaakt, zijne eigene krachten gevoe-

lende, en het juk afschuddende, door anderen hem

op de schouders gelegd , was de mensch tot den-
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ken gekomen. Vooral op het gebied der gods-

diensty waar de banden van geloof en onderwer- ^

ping het strengst werden vastgehouden, moest

zich die zelfstandigheid openbaren. De mensch,

vroeger slechts ordenende en ziftende, was tot

bewustzijn gekomen van het onderscheid tusschen

de vormen van zijnen geest en de stof , die van

buitra werd aaugebragt. Hoe komen de voorwer-

pen tot onze kennis? was de groote levensvraag

geworden. De vereeniging van de twee leden dier

tegenstelling was de taak, die het denken zich

voorstelde. Men begon met alle waarheid in de

voorwerpen te plaatsen, en het denkende subjekt

als een blooten wasklomp te beschouwen, die de

indrukken slechts in zicli opnam en bewaarde. Het

scepticisme was de periode van overgang, en toon-

de aan, dat die voorwerpen door deu strijd, die

ze kenmerkte, ons tot geene ware kennis konden

leiden. Daarom beproefde de geest zijne taak

van den anderen kant te vervullen. De waarheid

werd in den denkenden geest overgebragt, en de

voorwerpen waren alleen voortbrengselen zijner

handelingen , alleen zijne voorstellingen. Ieder van

de leden der groote tegenstelling was op zijne

beurt op den voorgrond geplaatst, en had het
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andere lid uit ach voortgebragr. Van de voor-

werpen uitgaande iiad de wijsbegeerte tot mate-

rialisme gevoerd; van den geest zich verheffende

had zij het idealisme tot haar resultaat, In geen

van beide rigtingen had zich de mensch bevre-

digd gevonden. £n kon het ook wel anders? De

twee leden
I
die tegen elkander overstondeni be-

perkten elkander en waren eindig. Kan de waar-

heid in het eindige worden gezocht| dat nog een

ander eindige tot aanvulling noodig heeft? Kan

zij in een deel bestaan, waar het geheel verklaard

moet worden? Was de tegenstelling opgeheven

,

als men één harer leden vernietigde of op den ach-

tergrond plaatste? Neenl noch de voorwerpen

buiten ons, noch de geest, die ze beschouwt, kun-

nen ons bevredigen en ons waarheid schenken;

alleen de hoogere éénheid, waarin beiden veree-

nigd zijn, en die zich in beiden verwerkelijkt,

kan het rustpunt van ons streven zijn. Waar het

eindige de grondslag van het denken is, daar kan

,het oneindige, dat door het gemoed gevorderd

woidt, niet dan door een onwetenschappelijke

vnlsbepaiing verkregen worden, die verstand en

hart in strijd met elkander brengt. Eerst als de

wetenschap zelve op bet oneindige wordt gegrond*
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Ye$t} vindt zich het hart door hare laUpraken

bevredigd. Het kan zijne hoogere behoeften eerst

dan als vervuld beschouwen, wanneer de waarheid

- in God wordt gesteld , en al het eindige sledits

daarom waarheid heeft, omdat God is. Dan komt

de wetenschap overeen met de hoogste eischen

van het godsdienstige gevoel, waarvoor het ein-

dige in het niet verzinkt, en alleen ais openbaring

van het oneindige herleven kan. En toch is ook

op dit standpunt van verzoening langzame voort-

gang tot het hoogste. De eerste verschijnselen,

die zich hier openbaren, moeten zeiven weder

ongenoegzaam zijn, en andermaal door hunne on-

genoegzaamheid den geest onbevredigd laten. Zoo

zal er dan ook hier nog ontevredenheid en strijd

blijven bestaan, maar het belangrijke verschil tus-

schen dit tijdperk en hetgeen voora%aat bestaat

daarin, dat, terwijl vroeger in Let groote weefsel

der wijsbegeerte een nieuwe 'draad moest worden

opgevat, thans alleen de eens opgenomene draad

moet worden vastgehouden en geheel afgeweven.

Van daar dan ook, dat wij de stelsels van het

pantheïsme op dit veld der vereeniging van ver-

stand en hart durven plaatsen, niet alsof het god»>

dienstige gevoel zich daarin schikken kon, maar
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ailcci) omdat zij ons niet tot iets anders belioeven

te leiden y iDlegendeei io hunne stnskking slechts

volkomen doorgedacht, en daardoor in eene hoo-

gere waarheid moeten worden opgenomen.

Het was de verdienste van jaoobi en zijne groote

ontdekking tegenover kant, dat de rede met van

het gebied der goddelijke waarheden is uitgesloten.

'

Integendeel gelijk de wereld den rijkdom iiarer ver-

scheidenheid op onbegrijpelijke wijze voor het oog

onaer zinnen ontwikkelt, zoo is God openbaar

voor het oog van onzen geest. Wij zijn zeker van

God, gelijk wij zeker zijn van ons zèlven. God is

de eerste waarheid van onzen geest, die de grond-

slag i$ van iedere bijzondere waarheid; waar wij

het eindige denkeu, daar ligt reeds nog onbewust

en verborgen de gedachte van den oneindige ten

grond. God kan niet bewezen worden, want be-

wijzen heet den grond van iets aantounen, en God

is zelf de grand van alles. In en door hem wordt

alles bewezen; de kenniö van hem zeiven moet

onmiddellijk in ons zijn.

Maar zoo blijft dan het oneindige alleen een ou-

derstelling, waarvan men uitgaat, zonder dat men

het regt om van haar te beginnen bewezen heeft,

en hierin ligt het gebrekkige van jacobi's beschou-
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wïng. Wd had hij de behoefte aangetoond , om

,

zoo er iets kon worden bewezen , eene eerste waar-

heid ten grond te leggen, die onbewijsbaar was

^

maar de aanwijzing*, dat die behoefte tevens een

regt en een pligt w^i had hij verzuimd. Juist

daarin bestaat het groote probleem , en men kan

niet . volstaan met zich aan zijne oplossing te ont-

trekken, hoe God als de eerste waarheid onbe-

wijsbaar en toch meer dan een hypothese is, hoe

hij de grond van alles is en toch zijne erkenning

zelve een grond moet hebben^ hoe hij onbewijs^

baar is en tevens bewezen wordt. Maar met de

wijze, waarop wij het problceiu sleJtleii, wezen

wij tevens den weg der oplossing aan. Wij kun-

nen wel geen grond van God aangeven, maar

toch wel een -grond, waarop wij zijn bestaan er^

kennen. Reeds vóór hij tot den tweeden vorm van

zijn stelsel kwam, zag fichte dit helder in. De

zedehjke wereldorde, God, moest de objektieve

grond van alle dingen, onze zedelijke natuur de'

subjektieve grond onzer erkenning van God zijn.

Maar die weg kon tot het doei niet leiden, want

die zeddijke natour zelve was betwistbaar en kon

alleen in God worden bewezen. «Later tracht hij

dan ook een ander pad te bewandelen, en, nadat
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hij alle voorwerpen buiten ons tot onze voorstel*

lingen heeft hervormd^ in het zoo ledige bewust*

zijn de verschijning van God aan te wijzen. De

opleiding tot God kan alleen daarin bestaan | dat

wij het bewustzijn door zijne geheele ontwikkeling

vervolgen, totdat het de kennis van het absolute

heeft bereikt. Zoo splitst zich de wijsbegeerte in

twee groote deelen, het tot God opleidende en het

uit God bewijzendei eene spUtsing, die na ^ighte

en KBAUsi; ook door anderen is erkend, die met

hen op dezelfde wijze den geest tot het bestaan

van God zochten op te voeren.

En zoo wordt dan ten opzigte van Gods bestaan

het hart volkomen verzoend met bet verstand. Het

behoeft tot geen algemeenen zin, g^en zedelijk

gevoel, geene bepaling van den wil meer zijn toe-

vlugt te nemen, om de tegenspraak van het athe-

isme te doen verstommen. De wetenschap zelve

heeft aan zijne behoeften voldaan. Wijsbegeerte

en godsdienst, vroeger telkens verdeeld en dkan-^

der de zege betwistende, zijn thans ten innigste
#

verbroederd. Wat de hoogste waarheid der laatste

b, dat is tevens de hoogste, de alomvattende waar-

heid der eerste. Slechts hierin bestaat het ver-

schü, dat de godsdienst nog onmiddellijk en zon*

Digrtized by Google



49

der bewustheid datgene is, waartoe de wijsbegeerte

met volkomen bewustzijn zich verheven heeit, dat

is, wat zij in dien zin, die hier de eenig mógelijke

is 9
krachtig bewees.

Maar de vraag is met alleen ; bestaat het abso-

lute? Zij is vooral deze: Wat is het absolute?

Aan den geest, die zich tot God heeft verheven

,

dringt zich toch ook het bestaan van het eindige

op. Hij kent zich zeiven als beperkt; hij heeft

andere eindige wezens tegen zich over; het pro-

bleem rijst voor zijn onderzoek op : Welke is de

betrekking tusschen het eindige en oneindige ? De

beantwoording dier vraag vordert de hoogste in-

spanning van het denken. Yelen maken het zich

gemakkelijk door bij de bloote scheiding zich te

bepalen I en het oneindige buiten het eindige , God

,

buiten de dingen der wereld te plaatsen. Maar

zoo' houdt God op oneindig te zijn , en is zelf

weder eindig geworden, en de wijsbegeerte is te-

ruggekeerd tot een vorig standpunt, waarop zij

noch het denken noch het godsdienstige gevoel

kon voldoen. Zij heeft opgehouden op het veld

der verzoening te staan; zij is teru^etreden op

dat van den strijd.

£en eerste vereischte tot eene juiste beantwoor-

4
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ding is de vraag zelve regt te vatten. Het bewusuijn

heeft zich zelf ieeren kennen als beeld , waarin zich

het oneindige vertoont. Buiten dat oneindige kan

er niets bestaan. Alleen dat oneindige heelt waar-

heid. En toch daar zijn ook eindige wezens. Zoo

is dan de zwarigheid deze: Hoe kan het onein»

dige alles zijii, en toch het eindige bestaan? Het

eenige antwoord op deze vraag moet dus luiden:

de waarheid van het eindige is slechts in het on-

eindige, het eerste is slechts de zelfverwerkelijking

van het laatste.

Maar ik verneem reeds den uitroep: dat ant-

woord is zuiver pantheïstisch , en ik sta gereed

rekenschap te geven van mijn gevoelen. Waarlijk

,

indien iedere vrijsbegeerte, die de wereld als zelf*

verwerkelijking der godheid beschouwt, den naam

van Pantheisuie verdient, dan verklaren wij rond-

uit, dat onze leer geheel en al Pantheisme is, en

wij maken de taal van den jongeren fiCHT£ de onze:

iedere waarlijk bespiegelende wijsbegeerte moet

op dien grondslag gebouwd zijn. Maar dan is ook

met dien naam ons stelsel niet veroordeeld, en

men kan ons niet toeroepen: Hegel was Pantheïst^

gij zijt het ook; hegel wordt door ons verworpen,

wij verwerpen dus ook U. Dat is de groote vraag,
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niet met welken naam wij ons noemen , maar

welke leer wij prediken; en die meent, hegel op

wetenschappelijken grond te mogen oordeelen, kan

tegen ons het vonnis niet uitspreken^ zoo iaug iiij

het onbewezen IsM, dat even als onze naam, zoo

ook onze leer overeenstemt. Bestaat het Pantheïsme

alleen daarin, dat er geen verschil wordt erkend

tusschen het bewustzijn Gkxls en het bewustzijn

der wereld, hetzij die éénheid als eene oorspron-

kelijke en leTenlooze, zoo ab bij spikoza., hetzij

ze als een levend proces, zoo als bij hegel, wordt

opgevat, dan meenen vrij ons boven het Pantheïs-

me te hebben verheven. Dat hoogere standpunt

heeft naar ons oordeel ook kravse bereikt. Ver-

schilt men ^n ons, en ziet men in zijne leer niets

dan SpinozibUiü, welnu, dan kent men ons slechts

als eigene ontdekking toe, wat wij zeiven ais aüeen

van een ander geleerd hebben voorgesteld. Wil

men een voorbeeld van bet verschil tusschen hegel

en ons, men volge ons op het gebied der natuur.

Gestadige wisseling van stof heeft er plaats in het

menschelijke ligchaam; onophoudelijk verandert

zij^ zij kan niet het blijvende zijn. Maar bij al

die veisseling blijft de vorm dezelfde; het beheer-

schende levensbeginsel, dat de stof verbindt en

4*
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onderhoudt, wordt niet uitgebluscht. Het open-

baart zich in het stoffehjke ligchaam; hierin spreekt

het zijn eigen bestaan uit. Maar dat vormende

beginsel is niet alleen uiterlijk werkzaam; het heeft

ook een innerlijk leven, het concentreert zichi en

in dat innerlijke bestaan werkt het evensseer, om

later wat het daar gewrocht heeft door uiterlijk

handelen over te brengen in de stoiieiijke wereld.

Zoo is er dus een innig verband tusschen ziel en

ligchaam; beiden zijn één, en de kennis van den

mensch is het standpunt ontwassen, waarop zij

gescheiden waren, en de ziel een reiziger was, die

bij toeval in het ligchaam verdwaalde, om het zoo

dra mogelijk weder te verlaten. Maar ak nu de

wetenschap, aan dit duaÜsme ontworsteld, den

geest alleen als het beginsel van het uiterlijke leven

beschouwde, hem alleen in dien rijkdom van ver*

scheidenheid ontdekte, dien het ligchaam vertoont,

maar zijne innerUjke werkzaamheid, maar de in

zich zelve levende éénheid ontkende, dan zou wel

hare leer geen absolute leugentaal zijn, maar toch

een eenzijdigheid^ en daarom een dwaling, die

ieders ervaring zou wederleggen. En op dit stand-

punt van eenzijdigheid staat hegel. God is hem

wei het beginsel, dat in de wereld, in het uiter-
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lijke werkt y maar uiet de geest , die behalve deze

werkzaamheid nog een innerlijk bestaan heeft, dat

hem boven de wereld verheft, even als het den-

ken, gevoelen en willen den geest verheft hoven

' de werkzaamheid, die hij in het ligchaam vertoont*

£n kau zulk eene leer de behoeften van uw hart

vervuQen? Is het u genoeg, dat God eerst in U
tot bewustzijn van zich zeiven komt; dat als gij

over God denkt, eigenlijk God over zich zeiven

denkt, en dat waar gij u verdiept in wijsgeerige

bespiegehngen, God het toppunt zijner volmaakt-

heid bereikt? Is het u genoeg, dat in de natuur

God in bewusteloosheid verzonken is ? dat zij geen

werk is van een zich zeiven bewusten en zijn plan

met wijsbeid beramenden God? Kunt gij met rust

en vertrouwen in haar leven, als zij geen gewrocht

van verstand is, en hare wetten geen wetenschap

prediken? Neen! gij virilt een schrede hooger,

en de wijsbegeerte zelve reikt u de hand, om u

op te leiden. Zij doet u zien, dat de ieeü van

UEGEL u op geen dwaalweg plaatst, dien gij moet

ontvlieden, maar op den regten weg, dien gij

.
moet afloopen, en waarop uwe dwaling slechts

daarin bestaat, dat gij meent reeds tot den eind>

paal te zijn genaderd. Ëven ab de onderzoeker
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van den mensch den geest met alleen ais werkend

beginsel des ligchaams moet erkennen, maar hem

tevens een innerlijk bestaan toeschrijven | even

zoo moet de wijsgeer in God niet alleen de kracht

zien, die zich uit in de wereld , maar die ook een

innerlijk leven heeft boven die wereld^ die een

geest isy en slechts daardoor in den rijkdom der

verscheidenheid toch éénheid blijft. £n het is ge-

makkelijk, om dien weg aaa te wijzen, waarop

zich hbgel's Pantheïsme heeft gevormd, en waarop

wij moeten voortgaan. Het onderzoek van ons be-

wustzijn, de kritiek van ons kenvermogen, brengt •

ons tot de uitkomst, dat God is. Zoo verkrijgen

wij het allerledigste en abstraktste denkbeeld van

bet zijn. Wij moeten daarom voor onzen geest

roepen, wat bet zegt te zijn. Eu eerst als wij zoo

leerden kennen, waaraan alleen het praedikaat van

een waarachtig zijn kan worden toegeschreven,

eerst dan kunnen wij zeggen, wat God is. Wij

moeten alzoo de ontologie ontwikkelen. Maar dan

blijkt Let ook, dat wij God leeren kenneu ^oo als

hij is, en geenszins noodtg hebben, om in een

ijdel anthroponiorphisme te verzieken, en de ken-

nis van God naar de kennis van ons zeiven te vor«-

men. Moest hierin toch onze Godskennis bestaan

,
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dan wisten wij reeds vooruit^ dat zij niets kon be-

teek^ieny want eene voorstelling van het onein-

dige, naar die van het eindige gevonud, moet of

ledig óf ongerijmd zijn. Maar nu wij een begrip
^

dat van het zijn, bepalen , dat zoowel op God als

op ons toepasselijk is, nu is de kennis van God

vrij van vreemde inmengselen.

£n welk is nu het resultaat van ons onderzoek,

als wij dien aangewezenen weg betreden ? . Reeds

vroeger stipten wij aan, hoe het skepticisme in

de wet van oorzaak en gevm>cht op tegenstrijdig-

h^ gestooten was. De oorzaak kan slechts zich

zeive verwerkeiijken, en zoo is dan reeds wat nog

niet is, en. wat reeds is moet eerst worden. De-

zeiide strijd schijnt in God te bestaan, die ook^

alleen zich zeiven kan verwerkelijken. Maar in

iedere realiteit, waarin hij zich openbaart, gaat

hij toch niet verloren, want de onuitputtelijke

hffon voor nieuwe realiteiten blijft over. Daarin

bestaat reeds wat zich later eerst moet verwerke-

lijken, dat is, wat nog niet reéel is, is toch reeds

ideëel in God. 2k>o bestaat reeds in Gods gedach-

ten de geheele wereld zonder aan de vormen van

ruimte en tijd gebonden te zijn, voor zij in die

vormen van tijd en ruiuite werkelijk te voorschijn .
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treedt God is het denkende verstand, dat het

plan der wereld ontwerpt en haar doel stelt , om

haar dan door zijnen wil tot aanzijn te roepen.

Hij is de wederkeerige doordringing van verstand

en wil
i

hij is geest , niet een geest, die buiten de

wereld staat en diisy al laten wij de ongerijmd-

heid zelve daar, eindig wezen zou ais de onze,

maar de oneindige geest, wiens denken alles ont^

wierp en doorziet, wiens wil alles vormt en be-

heerscht.

En ziet daar dan ook ten opzigte van Gods na-

tuur den mensch geheel met zich zeiven verzoend,

en de schoonste harmonie tussdien zijn verstand

en zijn hart tot atand gebragt. Wij hebben leeren

kennen, dat en wat God is; en het is geene ver-

metelheid onzer wijsbegeerte, als zij niet terug

wil keeien tot den strijd van het onderzoek, en

nog minder tot de onschukl van het geloof. Neen!

zij wil zich van de hoogte van haar bewustzijn niet

a6torten tot den iageren grond der bevnisteloos-

heid. Wat het vrome geloof in kinderlijke on«

schuld aauiiani, dat heeft zij leeren doot^ien en

tot gekende waarheid verheven. Zij reikt aan het

1) Ereomin als oDze geest buiten ons ligcbaam i«.

«
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godsdienstige geloof de hand , niet om daartoe af

te dalen y maar integendeel om het tot zich op te

heffen. Wat door het hart reeds heieden wordt

,

maar voor het verstand nog door nevelen verbor*

gen is, dat wil zij ook daarvoor verheideren ^ en

daarom vaagt zij die nevelen weg. Zoo ontsteekt

zij het licht voor zijne kennis, verwarmt en hei*

ligt zijn hart| remigt en bestemt zijn wil en zijn

leven. Zoo, den mensch met^ich zeiven verzoe-

nende, plaatst zij hem in den vollen glans der

goddelijke waarheid.

Edeigrootachthare üeereni Ciuratoren dezer hoo-

geschool! Gij hebt het gehoord, hoe de wijsbe-

geerte den mensch met zich zeiven verzoent. Die

ontvouwing was U zeker welkom. Ook tot U toch

zal de taal wel zijn doorgedrongen, dat de wijsbe-

geerte eene dienares van het geloof moet zijn, die

overtollig is, waar de vorstin zelve verschijnt en

tot ons spreekt. Ook U zal men het hebben voor-

behouden, dat op het gebied der bovenzinnelijke

waarheden (en dit is het eenige gebied, dat zij

kent) de bespiegeling ijdel is, verstand en hart in
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heeten strijd brengt, en den mensch, die in bet

Ucbt van vrome overtuiging voortwandelde^ met

een nacht van twijfeling en ongeloof bedekt. En

tocb beeft die taai aw verstand niet bedwelmd.

Of zoudt gij dan uwe krachten hebben ingespan-

nen, om wijsgeerig onderwijs te doen herkmm?

Ware bet dan niet beter geweest , eene weten-

schap te verbannen, die haren naam onwaardig

is, die bet verstai^ ledig, bet bart koud, en bet

leven onvruchtbaar laat? Gij hadt eene boogere

gedachte van het doel onzer boogesebolen. Het

stond U voor den geest, dat zij den mensch tot

zelfstandigheid moeten vormen , die mede wil stem-

men over de wetten, waaraan zij zal gehoorzamen.

£ere zij U, dat gij zoo gezind waart in dagen,

waarin zoo veel onmagt beerscht, en waarin men

den ballast der wetenschap zoo gaarne over boord

zou werpen. Aan uwe roeping getrouw, besloot

gij de phat» van den waazdigen sghboder niet ledig

te laten. Uwe keus bepaalde zich tot mij, en onze

geëerbiedigde Koning vervulde uwen wenscb. Ont«

vangt mijn opregten dank voor het vertrouwen,

dat gij in mij gesteld hebt. Weest verzekerd, dat

ik de krachten, mij door God geschonken, zal aan-

wenden , om uwe verwachtingen met te bescha-
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men. Schrikte het U niet af^ dat ik de plaats van

leerÜDg met die van leermeester moet verwisse»

len, heilige ijvei zal mij bezielen , om mij dieii

naam waardig te maken. Ik gevoel, dat gij mij

tot een hooge taak geroepen hebt, en dat er mij

nog veel ontbreekt , wat bij rijperen leeftijd niet

zou mogen ontbreken , maar ik gevoel mij tevens

opgewekt, om onbezweken voort te gaan op het

pad, dat mij door U werd aangewezen. Ook op

uwe ondersteuning, waar ik die behoeven zal, durf

ik rekenen. Veel kunt gij doen, om ons den laat

te verligten en bet doel zekerder te doen bereiken.

Lil aan het vermogen paart gij den wil. Reeds

weet ik het bij ondervinding en door de getuige»

nissen mijner ambtgenooten, dat gij uwe betrek-

king niet alleen als een eerepost beschouwt, maar

als een heilige roeping, oui waarheid en deugd te

bevorderen, en toe te zien, boe zij hier worden

aangekweekt. Reeds weet ik het, dat gij, door

t^wen kundigen en algemeen geachten Secretaris

bijgestaan , veel over hebt voor onze hoogeschool.

Ik ontving van uwe welwillendheid reeds eene

proeve, toen ik U voorstelde, welke zwarigheden

het in zich had, om bij eene nieuwe wereld van

gedachten de taal te bezigen, die aan een oudere
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wereld behoorde en zelfs in haar niet kon voldoen*

Geen heerschend gebruik deed ü huiveren , am

met mij ia te stemmen , en het was uw verlangen

niet
f
om de rijpe en volle vrucht tot den omvang

des bloesemknops zaam te drui&keni opdat zij sap

en krachten verliezen zou. De vraag kwam niet

in U op: Wat eischt de gewoonte? maar alleen

deze, die voor ieder man van karakter de eenige

is: Wat is goed? Gij zijt gewoon, U tot haar te

bepalen, en naar het antwoord, dat de rede U

geeft/ te handelen. Mogen uwe pogingen met

vruchten worden bekroond» en U die zelfvokloe-

ning bezielen, waarmede ieder beloond wordt, die

het leven als een tijd van werken beschouwt.

Hooggeleerde Heerenl Waarde Ambtgenooten

!

Het heeft mij moeite gekost, om 13 met dien naam

te begroeten* Maar gij zeiven gaaft mij moed,

toen gij mij met hartelijkheid en deelneming zijt

voorgekomen. Yan uwe belangstelling heb ik reeds

vek bUjken ondervonden. Zij geven mij hoop voorn

de toekomst. Te regt oordeelt gij, dat er een

naauw verband der wetenschappen is, en dat de.

wijsbegeerte als in het middelpunt staat, om stra-

len uit te zenden en op te nemen. Durf ik U de

verwezeniijkmg van het eerste niet toezeggen,
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gunt gij mij het laatste. Ik wil mij niet bedienen

van de gewone tegensteiliog yan mijne zwakheid

tegenover uwe kracht^ want de bescheidenheid

^

die in woorden bestaat, wordt gemakkelijk ver-

kregen; maar ik wil U toonen, dat ik mij heb

voorgenomen, veel van U te leeien, en met U

voort te* gaan naar hetzelfde doel. Gij hebt aan

mijnen voorganger velen een trouwen vriend, één

uwer een gelieficlen bloedverwant , allen een waar-

digen roedearbeider verloren, en aan zijne nage-

dachtenis hebben sommigen uwer een hartelijk en

dankbaar woord toegewijd. Gij vergt immers niet

van mij, dat ik zijn gemis U zal vergoeden? Gij

zult immers met de poging tevreden zijn, al ont-

vliedt, haar nog het doel? Indien het door liefde

voor waarheid, zoo als zij hem bezielde, en door

brandenden ijver kan bereikt worden, dan zie ik

het mij reeds naderen. Maar ik heb uwe hulp en

medewerking noodig, en gij zult ze mij schenken,

want wij betreden éénen weg en hebben één uit-

zigt. Velen en dikwijls regtmatig zijn de klag-

ten, £e over den geest van verslapping uitgaan,

die het eens zoo krachtige INederiand als bedwehnd

heeft. Runnen wij niet, alles verbeteren, veelis

er toch in onze magt. Kunnen wij het leven niet
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scheppen y
wij kunnea het toch opwekkeu en ver-

faoogen; wij zijn leeraars der waarheid ^ wier roe-

ping het iS| haar alleen te volgen, en hen, die

ons zijn toevertrouwd^ met een waarheidszin te

beziden, die niet naar moeite of rust, tiaar af-

keuring of wierook vraagt, maar die zich zeiven

vergeef voor het doel, dat hij beoogt. Doch wat

spreek ik tot U, als moest ik U de roeping voor-

houden, die tot ü kwam? Neeul mij zeiven

slechts wilde ik ze voor den geest brengen, en

door ze openlijk uit te spreken U overtuigen, dat

wij hetzelfde zoeken. Vuurt; mij aan door uw

voorbeeld, schraagt mij door uwe hulp, bemoe-

digt mij door uwe vriendschap j en onze ééndragt

zal niagtig zijn voor het rijk des lichts.

Hooggeleerde Meer \aN asseicI die door uwe

tegenwoordigheid uwe hartelijke deelneming aan

den dag legt. Uet is een nieuw bewijs van toege-

negenheid, dat ik van U mag ontvangen, en gij

gunt het mij immers, U daarvoor openlijk mijnen

dank te brengen. Indien ik terugzie op de jaren

,

die ik ook onder uwe leiding doorbragt, dan schij-

nen ze mij een looplmn, waarop overal gedenk-

teekenen uwer trouwe vriendschap staan opgerigt.

Bij alle mijne pogingen werd ik door U geholpen
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en aangemoedigd. Gij waart mij meer dan leei^

meester y meer zelb dan vriend , en kwaamt mij

met eene liefde te gemoet, zoo als ik ze naast

nnjoe ouders vau niemand verwachten kon. Had

ik het niet durven vermoeden ^ dat ik ooit^ veel

min zoo spoedig, tot dezelfde betrekking met U

zou worden geroepen , U of uwen ambtgenooten

was het geen aanstoot i dat hij, die nog kort ge-

leden uwe lessen ontving, tiiaus ééne laak met U
zou vervullen. Integendeel, gij hadt die veran-

dering gehoopt, gij naamt levendig deel m mijne

vreugde, en opregt gemeend waren uwe heilwe»-

schen. Openlijk gaaft gij er een bewijs van, toen

uwe achtbare vergadering mij de doctorale waar-

digheid opdroeg. Nooit zal ik het vergeten, wat

ik aan U te danken heb, en gehjk ik het vroeger

heb uitgedrukt , ik wil trachten door daden mijne

erkentelijkheid te toonen. Alleen daarin kunnen <

zij bestaan, dat ik voortga naar Let doel, nuj te

Leiden gewezen. Uwe hulp zal mij nimmer ont-

breken. Moge voor de wereld onze betrekkmg

veranderd zijn, voor ons zehren blijve zij altijd de-

zelfde. Ik heb aan mijne vroegere leermeesters

een nieuw verzoek te doen : Blijft mijne leeraars

en mijne vrienden. Laten wij , al zijn wij niet aan
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dezelfde plaats vereenigd, zoo veel in ons is stre-

ven om eene ware vertegenwoordiging der weten-

schap tot stand te brengen. Laat er éénheid zijn

tutechen onze hoogescholen
,

zij alleen werkt het

goede. Ik weet bet, gij wilt er toe medewerken,

en ik zie hier ook velen mijner beste vrienden,

wien dezelfde ijver bezielt, wier namen de weten-

schap reeds met achting noemt, van wier arbeid

zij zich de rijkste vruchten belooft. Zoo wordt

de gedachtenis aan het verledene mij een bron

van lioop voor de toekomst. Maar is het mij aan*

genaam, den vervlogenen tijd te herdenken, de

uren van leering en genot, met U en met hen

doorgebragt, er is een bodem van bitterheid in

dien kelk van vreugde. Het is als stond ik aan

het graf van weijeas. Reeds ging een tweetal ja-

ren voorbij, en 'nog bloedt de wond, die zijn ver-

lies geslagen heeft. Wien ik iiad moeten missen,

hij althans zou hier niet hebben ontbroken. Maar

het is mij, alsof zijn geest herleeft, of hij voor

mij staat en mij toeroept: Gij hebt denzelf-

den weg gekozen, dien ik bewandelde, den weg

van wetenschap, die alleen waarheid zoekt, al

'moest zij dan strijd voeren tegen vooroordeelen.

Ga er onbezweken op voort; liet eind is de zege-
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praal der waarheid. Ja! die opwekking wil ik vol-

gen ^ oovergetelijke vriend! Aan de herinnering

van L wil ik kracht en ijvcr ontleeiien. Uwe

voetstappen vnl ik drukken; ik wil met U geen

ander doel kennen dan hetgeen waar is en goed.

Een woord tot U , dierbare Vader ! wièn hier

te missen mij de vreugde van dezen dag zou ver-

gallen. Wel is het zalig voor mijn gemoed, dat

althans één dier ouders, aan wien ik alles dank,

hier tegenwoordig is, en mij met zegenende blik-

ken bij den eersten tred op mijne nieuwe loop-

baan volgt. Maar ook voor \) moet het zahg zijn,

nu gij den jongste uwer zonen eene taak ziet be-

ginnen, die aan de heiligste belangen van ons va-

derland gewijd is. Zoo zijn ze dan verhoord, de

vurige beden, die gij en mijne geliefiie moeder

voor mij hebt opgezonden, en wat niet m uw

vermogen -wun , dat heeft God ons geschonken.

O! nog heugt het mij, hoe voor zeven jaren, toen

ik de ouderlijke woning verliet en het Vaartwel!

U toeriep, de vraag op uwe lippen was: Wat zal

er v^n hem worden? Vrees vervulde ü het har-

te; maar de vrees week voor vertrouwen, en het

vertrouwen is niet beschaamd. Maar ik stond ook

niet alleen en onvoorbereid op mijnen weg. De

5
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beste leidsmati vergmlAe mij, en voor verflaau-

wing bewaarden mij uwe lessen. Indien ik in den

wijngaard des Heeren geeii onnutte dienstknecht

wesen zalf U komt er de eer van toe, die mij tot

ijver en pligtsbetrachting hebt opgewekt. Weliigt

zult gij niet lang meer getuigen zijn, of ik aan

uwe woorden getrouw blijf, maar één is er^ die ge*-

tuigen zal| of ik ooit de pligten uit het oog ver-

liet ^ waarop gij mij gewezen hebt; en aan dien

ééne heeft uw gebed mij opgedragen. O! indien

bij Hem ook die zegen tyelgevaUig is, dien het kind

met diepen eerbied over zijne ouders durft uit-

spreken , dan zij Hij in genade U nabije en ook in

den avond uws levens schijne bet licht zijner

liefde vertroostend in uw hart.

Nog een wooid tot U, aanzienlijke schaar van

Jongelingen y die ook thans de hoop zijt van uw

vaderland. Want als de kracht verflaauwd ia en

de moed gezonken, dan kan het oog slechts op U
gevestigd zijn en van U iets beters verwachten.

Eult gij die hoop beschamen? Zidt gij weinig

waarde hechten aan den tijd, bier doorgebragti en

zal de verbreiding van waaifieid en deugd een

klank zijn die U niet treft? Moedeloos zou ik

mijne taak beginnen , ak ik dat moest vermoeden.

Digitized by



67

Maar neeai gij immers bi^r gekomen» door*

drongen van het hoogc belang der wetenschap,

Yoor U insonderheid is deze plegtigheid» die an-

ders ijdel wezen zoU| door de gewoonte voorge-

schreven. Want degeen , die voortaan mede sal

werken aan de verlichiiog van uwen geest» moet U»

hij dat^weik aanvaardt, met de bischen bekend

maken» die bij aan «ich selven doet» en met de

verwachtingen» die hij van zijne wetenschap durft

koesteren. Van dat plan was ik in mijne rede*'

voering doordrongen. Daarom wees ik ü op de

geschiedenis» die als de inleiding en proloog is

Van het groote stuk» dat wij moeten a&pelen. Door

haar eerst kennen wij de taak, die ons is aangewe-

sep« Ik hield U voor» hoe zij ons voortgang en

ontwikkeling vertoonde. Zoo bestreed ik eeu

vooroordeel» dat velen durven uitspreken» als ont«

vouwde de geschiedenis der wijsbegeerte eene rij

van stelsels» die eikander vernietigen. Bestrijding

en vooruitgang is geen vernietiging, maar slechts

opname in iets boogers; oi wordt de bloesem ver-

nietigd» ab hij tot vrucht is gerijpt? Ruiterlijk

erkende onze ronde BoitOBB» dat er op het gebied

der godsdienst nog veel meer strijd heerscht» dan

op dat der wijsgeeri|[e bespiegeling. . Zult ge U
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daarom vau iiaar aikeereu? Neenl veeleer hecht

gij aan haar uw harte ; en toch wat de één gods-

diensl noemt, is den andere ketterij en dwaasheid;

de scholen worden hier tot sekten, en terwijl daar

enkele wijsgeeren elkander de waarheid betwisten,

ontzeggen hier miUioenen elkander de zaligheid

tevens. Zoo héerscht er overal verdeeldheid en te>

genspi'aak. Gij yertrouwt aan den arts.uw Ieren,

en toch het ééne stelsel staat vijandig tegen het

andere over, en verschillende geneeswijzen bestrij-

den elkander. Gij verwacht van den regtsgeleer-

de eene goede bedeeling des regts, en draagt

hem het bestuur van uwen staat met gerustheid

op, en toch er wordt zelfs over het karakter des

regts en over het doel van Óen staat getwist. £n

als gij iq deze wetenschappen telkens verzoening

ontdekt, om dan wederom strijd en wederom ver-

zoening te aanschouwen ; als gij hier de mensch*

heid telkens eene schrede ziet vorderen; boe zoudt

gij die ontwikkeling elders betwijfelen ? Hoe zóudt

gij den draad miskennen, die de wijsgeerige stel-

sels verbindt? Maar tegelijk wees ik U aan, wat

onze grondslag, is voor de toekomst. Wat het

denken in den loop der eeuwen verkreeg, wordt

der menschheid nooit weder ontrukt. Daarom
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bezielt ons kalmte ea ongeschokt vertrouwen>

waar wij te midden van verschillende meeniDgen

U den weg wijzen^ dien wij zeiven zijn ingeslagen.

Uit dit oogpunt toch beschouwen wij onze roe-

ping; geen meester zult ge in mij vinden; mijn

karakter en mijn leeftijd stooten het denkbeeld

van ieder meesterschap verre van zich; maar een

vriend en raadsman vnl ik U zijn, die met U voort-

wandelt op hetzelfde pad. Indien gij slechts werk-

tuigen vi^art in mijne hand, mijn d^l zou nim-

mer bereikt zijn; ik ben met U slechts een werk-

tuig van den geest der menschheid. Siechu naar

zijne roeping moeten wij vngen ; tegenover ain-
•

deren moeten wij allen zel&tandig zijn. Geen.

blinde onderwerping, maar eigen keus; geen aan-

nemen, maar eigen oordeel, ziet daar de leus van

ons leven! Om U tot die zelfstandigheid te vor-

men, daartoe wil ik het mijne bijdragen* Niet het

schemerlicht van eenig stelsel, dat afgesloten is en

geen ontvrikkeling erkent, maar de middagzon der

waarheid moet ons beschijnen. De eerste raad, dien

ik U geef, is deze: Leert vrij te zijn. Dien raad

geef ik ü ook daar, waar ik uw vertrouwen vraag

en U van het mijne verzeker. Jongelingen! gevoelt

uwe roeping en uwe krachten. De eer van het
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vadarland baogt van U af. Gij staat daar ala op

den akker der waarheid; segt mij^ zai er eens rij-

jkelijk ewifft worden? De keus ia aan of

werkeloos, maar dan ook vergeten wilt zijn , dan

of gij wilt arbeiden^ maar dan ook ten zegen zijn

der menscbbeid. Ik weet bet, thans kiest gij het

laatste. Welaan dan, zijt onbewegelijk in die keur

ze; laat de banden niet yeralappen» naar strekt ze

uit naar den ploeg; de Heer Z3i\ den wasdom geven.

Jal dat mogen wij van U vertrouwen^ in wiea

aUe waarheid is. Uw geest verUobte ons verstandf

en de uitkomst zal onze hoop bekroonen. Zoo

hbeije deze Hoogescbool onder uwen zegen, zoo

ga er niet verloren wat bier wordt gewerkt, en er

zij verbooring op ons gebed:

WTEAAL OVSf tOV BBE GSREGTIGHBin
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